Notulen Algemene Ledenvergadering der Faculteitsvereniging Utrechtse Filosofiestudenten
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1.

Opening
Mischa Dekker opent de HALV om 17.48 en vraagt om een applaus voor de sushi.

2. Vaststellen agenda
Carien de Jong wil iets zeggen over de deurdranger. Dit wordt punt 6c.
Peter Sperber dient het punt ‘klok’ in. Dit wordt punt 8a.
Mette Bruinsma dient het punt ‘foto’s op de site’ in. Dit wordt punt 8b.

3. Vaststellen notulen ALV 1 oktober 2009
Mischa vraagt of er nog onwaarheden in de notulen van 1 oktober staan.
Niemand heeft morele bezwaren tegen de notulen.
David Dijkzeul zegt dat ingediend met een d is.

4. Vaststellen notulen ALV 14 december 2009
Marleen Hoogveld excuseert zich voor eventueel gemaakte spelfouten omdat zij dyslectisch
is.
David zegt dat die dt-fout in de 1 oktober notulen stond.

5. Mededelingen
Abram Hertroys vertelt dat er meer dan 40 euro aan chips en drank in het de FUF-kamer niet
betaald is.
David zegt dat het op een gegeven moment ophoudt als dat zo door gaat.
Mischa zegt dat het waarschijnlijk ook komt door de chips.

6. Punten vorige ALV’s
a. Nieuwe muntjes
Abram vertelt dat de muntjes, die in de vorm van rondjes zouden worden, binnen zijn.

b. Erelidmaatschap Bert van den Brink
Mischa vertelt dat Bert van den Brink erelid is geworden en dat hij er heel blij mee was.

c. Deur van de FUF-kamer
Mischa vertelt dat de vorige vergadering is besloten dat er een dranger op de deur van het
FUF-hok zou komen.
Carien vindt dat deze te zwaar is. Ze zegt dat hij of weg moet of lichter gemaakt moet
worden.
Jochem Visser zegt dat hij erbij was toen de dranger werd geplaatst. Hij vertelt dat de dranger
lichter kon maar dan viel de deur niet dicht, maar bleef op een kier staan.
Mike Lourens vindt dat Carien zich aan moet passen aan haar omgeving.
Carien zegt dat hij de dranger echt te zwaar is en vraagt of dat veranderd kan worden.
Abram zegt dat hij dan niet dicht valt.
Carien vraagt om een nieuwe klink.
Abram vindt dat dat veel werk en energie gaat kosten.
Clint Verdonschot zegt dat de deur nu soms al niet dichtvalt, terwijl de dranger zwaar
afgesteld is.
Mischa zegt dat hij dicht moet gaan tegen de geluidsoverlast.
Inge de Graaf vindt het een verschil of de deur wagenwijd open staat of op een kier.
Abram zegt dat hij erover na zal denken.

d. Internetforum op FUF-site
Abram vertelt over het forum. Het probleem is dat er een wachtwoord voor nodig is. Dit is
technisch niet te omzeilen. Er is niks mis met het forum, er is gewoon geen animo. Het
bestuur gaat het forum zo laten zoals het nu is. We hebben er niks aan om meer promotie te
gaan maken, want dat heeft waarschijnlijk geen zin.

e. Raad van Advies
Mischa kondigt de RvA aan. Hij vertelt dat ze in samenwerking met het bestuur tot een
concreet plan zijn gekomen.
Rick van Putten en David gaan wat vertellen over de RvA.

Rick zegt dat de wasabi goed was. Hij zegt dat er veel gezegd is over de RvA. Hij vertelt dat
hij de hoofdlijnen op de PowerPoint heeft gezegd. Hier staan drie onderdelen: geen aparte
rechten, klankbord voor het bestuur en drie vaste samenkomsten met het bestuur.
David zegt dat drie momenten een goed aantal is om met het bestuur af te spreken omdat ze
net beginnen en als je ze dan niet in het diepe wilt gooien zit je met drie bijeenkomsten goed.
Rick vertelt dat er minstens 5 leden zijn , minstens 3 oud-bestuursleden en minimaal 1
“gewoon” lid. Hij zegt dat deze leden minstens 1 jaar in de RvA blijven, maar langer dan 1
jaar kan ook.
Op de powerpoint staat dat de voorgedragen RvA-leden de volgende zijn:
Voorzitter: Rick van Putten (bestuur 2006-2007)
David Dijkzeul (bestuur 2006-2007)
Dascha During (bestuur 2006-2007)
Gert Crielaard (bestuur 2007-2008)
Jasmijn Wienk (bestuur 2007-2008)
Mike Lourens (bestuur 2008-2009)
Henk van Gils (bestuur 2008-2009)
Mette Bruinsma (actief lid)
Benjamin van de Velde (actief lif)
David zegt dat dit belangrijk is voor de continuïteit als RvA-leden minstens een jaar in de
RvA blijven.
Rick zegt dat je pas na een half jaar erin kan zodat je niet je eigen beleid kan gaan volgen als
je net uit het bestuur komt. De RvA kiest haar eigen opvolgers, vertelt hij, en de RvA komt 1
keer per 2 maanden bij elkaar. Hij zegt dat elke HALV wordt gevraagd of iedereen nog blij is
met de RvA. Hij laat weten dat er ook een mooi e-mailadres is, namelijk RvA@list.phil.uu.nl.
Hij vertelt dat het een groot team is geworden maar Gert en Jasmijn doen voor nu nog even
niet mee, omdat ze in Amerika zijn.
Clint zegt dat ze inderdaad in absentie zijn.
Rick vertelt dat Benjamin en Mette de niet-bestuursleden zijn en dat er 7 oud-bestuursleden in
de RvA zitten. Hij vraagt of mensen er mee in zee willen gaan
Mischa zegt dat Rick en David de mensen moeten vragen of er nog bezwaren zijn.
David zegt: “Geen vragen?”
Inge zegt: “Gaan we door.”
Mischa zegt dat het bestuur blij is dat er zoveel enthousiaste mensen zijn die hier aan mee
willen doen.
Rick zegt dat ze verschillende jaarlagen willen: daarom is het aantal leden hoog.
Laurie Koekenbier vraagt zich af of het niet te veel een kliek is.

Mike zegt dat hij Rick toch niet mag.
David zegt dat Mike Lourens ook een lul is.
Rick zegt dat Rick het ergste is.
Inge zegt: “Je zou er maar mee samenwonen.”
Marleen zegt: “Of de vriendin zijn van.”
Laurie vraagt waarom Jasper Thielen niet gevraagd is.
Mischa zegt dat het bestuur niet gaat kiezen wie erin gaat dat doet de RvA.
Rick zegt dat Jasper niet is gevraagd.
David vraagt waar Jasper is.
Clint zegt dat Jasper geen goed beeld van de FUF heeft. Hij vindt Jasper aardig, maar vindt
dat Jasper niet zoveel ervaring heeft met de FUF.
Mike zegt dat Jasper Thielen wel uit een andere hoek van de FUF komt en dat we het er heel
lang over kunnen hebben of hij erin mag. Maar, vindt Mike, we moeten blij zijn dat we een
RvA hebben.
Rick is het met Mike eens. Hij zegt dat het misschien niet het meest briljante aantal voor een
team is, maar hij is blij dat het is opgezet.
Mike vindt dat het logisch is dat Rick en David mensen kiezen waarbij het vertrouwen ligt.
Hij zegt dat er niet zo diep over na wordt gedacht wie wel en wie niet.
David zegt dat Jasper niet uitgesloten is van de RvA, als hij een betrokken lid is komt hij
ervan zelf wel bij.
Mischa vind het een mooie lijst van mensen.
Rick zegt dat de leden alle recht hebben om niet met de RvA in zee te willen.
Mischa zegt dat elke ALV leden het recht hebben om te zeggen dat de RvA geen
vertegenwoordigend orgaan is.
Mike vraagt hoe lang heeft het opzetten van de RvA geduurd heeft.
David zegt dat het 2,5 jaar geduurd heeft.
Mike juicht om het feit dat ze klaar zijn.
De RvA wordt per acclamatie aangenomen.

7. Draaiapparatuur (stemmen)
Mischa kondigt Inge aan die iets over de apparatuur gaat vertellen.
Inge vertelt dat ze op de site een documentje heeft gemaakt en geeft aan iedereen een verkorte
versie ervan. Ze excuseert zich dat de powerpoint van het document het niet deed. Ze vertelt
dat sinds het introductiekamp er altijd gezeik met apparatuur op feesten enzovoorts was. Ze
zegt dat mensen altijd hun laptop mee moeten nemen, niet veel mensen willen dat. Inge vindt
dat het lastig is om goede muziek te krijgen op feesten door slechte apparatuur. Ze zegt dat in
Jan de Winter de laptop niet bepaald afgeschermd is neergezet en het is niet relaxed als daar
belangrijke dingen op staan. Ze zegt dat we kortweg geen goede apparatuur hebben.
David zegt dat we wel een camera hebben.
Inge zegt dat we ook een koffiezetapparaat hebben en een waterkoker, maar geen laptop voor
muziek. Ze vindt het niet goed als de FUF altijd van andere studieverenigingen afhankelijk
moet zijn daarvoor. Ze vertelt dat er een spaarpotje is waar wat opgebouwd wordt en daar kan
iets nuttigs mee gedaan worden, waar we een aantal jaren iets aan hebben. Ze zegt dat het
enige mankement aan feesten is dat apparatuur een lastig ding blijft. Ze legt uit dat een
mixertje een klein vierkant ding met knoppen eraan is. Ze vertelt dat je Ipod eraan kan, maar
dat er lange tussenposes zijn voordat hij naar een ander nummer kan.
Benjamin van de Velde vraagt wat een mixer kost waarin je 2 cd’s kunt doen.
Inge zegt dat het even duur is als een laptop en dat er verder gezocht moet worden want een
mixer is niet handig. Ze vertelt dat de voordelen van een laptop de volgende zijn: Er is geen
gedoe meer bij feesten om een laptop, deze blijft ook de hele avond staan en alle mensen
kunnen er gebruik van maken. Ze stelt voor dat de laptop meegenomen kan worden net als de
FUF-camera. Ze vertelt dat een degelijke laptop 400 euro is, die minimaal 3 jaar mee gaat, en
hij kan verzekerd worden, dus als er iets gebeurt hoef je niet te achterhalen wie je laptop heeft
gemold enzovoorts. Ze is van mening dat een mixer sneller kapot gaat en ermee draaien is
irritant. Ze zegt dat Kamiel een idee had dat je er dj-cursussen mee kunt geven, het is
toegankelijk om te doen, je gebruikt dezelfde laptop, dus ben je eraan gewend en er is meer
variatie met muziek met een externe harde schrijf. Inge heeft er navraag over gedaan en een
voorbeeld van programma’s die je nodig hebt voor FUF-feesten is Tractor.
Joeri Jacobs komt de kamer binnen.
Inge zegt dat ze een groot fan is van het idee om een laptop te halen.
Carien vraagt hoeveel er is om uit te geven.
Inge vraagt het aan de penningmeester.
Abram zegt dat er 2500 euro in het spaarpotje zit.
Inge heeft laptop gevonden waar geen webcam op zit etcetera, maar een die wel veel
geheugen heeft.
Carien vraagt hoeveel we van de 2500 euro kunnen gebruiken.

Inge zegt dat je niet oneindig op hoeft te potten.
Abram zegt dat het niet de bedoeling is dat de FUF winst maakt. Hij weet niet of er een
specifiek dak is.
David zegt dat je een laptop van de UU kan lenen of huren.
Inge zegt dat dat niet handig is, want ze zijn niet verzekerd en huren is duur.
David zegt dat het voor symposia wel kan.
Inge zegt dat er bier overheen kan vallen en dan is een verzekering handig. Ze zegt dat je kan
blijven lenen van mensen of de knoop doorhakken en een laptop kopen. Ze heeft een goede
laptop met 2 gig geheugen en voor 388 euro. Daar kan goed Tractor (een DJ-programma) op,
je kan er 3 jaar mee doen, dat hangt er vanaf of je er degelijk mee omgaat.
Clint vraagt hoe andere verenigingen met dit probleem omgaan.
Inge zegt dat er niet zoveel mensen zijn die hun laptop uitlenen bij de FUF en veel
verenigingen hebben een eigen laptop.
Mette zegt dat ze een hele tijd de laptop hebben gebruikt van Fleur.
Mike zegt dat Fleur er niet meer is, dus die kunnen we niet meer vragen. Hij heeft drie
opmerkingen: Het eerste punt is dat het een goed idee is. Hij zegt dat je nog meer voordelen
hebt aan een laptop dan alleen feesten, namelijk niet alleen gewone DJ’s die plaatjes draaien
kunnen iets met een laptop maar ook virtual DJ’s die alleen met een laptop kunnen draaien
kunnen er iets mee. Hij zegt dat je er meer dingen mee kunt doen: films, PowerPoints, de
mogelijkheden zijn eindeloos. Hij stelt dat de laptop dus niet alleen voor feesten is, want dan
wil je er misschien niet zoveel geld aan uitgeven. Het tweede punt wat Mike heeft is dat hij
onder strikte voorwaarden zijn laptop wel wil uitlenen, maar hij wil liever niet zijn laptop
meenemen. Hij wil geld van de FUF als er iets mis gaat met de laptop. Hij zegt dat het derde
probleem is dat je je laptop niet wilt neerzetten omdat er iets mee kan gebeuren. Hij vertelt dat
je een goede verzekering moet hebben, want bier erover heen gooien valt niet onder de
garantie en veel verzekeringen betalen niet voor biertjes die er overheen gevallen zijn.
Inge zegt dat je wel meteen af bent van het afhankelijk zijn van de leden en je betaalt wel wat
meer per maand maar dan heb je wel wat.
Mike raadt aan om je goed te verzekeren en je erin te verdiepen.
Benjamin heeft twee vragen. Zijn eerste vraag is wanneer gaat de laptop gebruikt gaat
worden. Hij zegt dat er wel wat verzonnen kan worden, maar het is niet nodig. Ten tweede
zegt hij dat er niet goed gedraaid wordt op FUF-feesten.
Mike zegt dat hij de volgende keer wel draait.
Benjamin zegt dat de processor misschien niet goed is.

Inge zegt dat die goed is want ze heeft veel mensen er op gezet. Ze wil weten of er animo
voor is.
Benjamin sprak Kamiel en die zei dat je een goede DJ kan huren. Hij vindt dat je beter een
beamer kunt kopen.
Carien vraagt of er niet meer geld kan uitgegeven worden aan het lustrum.
Marleen vindt dat het zonde is als we geld uitgeven aan ons dood drinken.
Abram wil dat er een apart puntje van gemaakt wordt. Dit wordt punt 8c.
Mischa zegt dat het niet of de laptop of het lustrum is.
Mike zegt dat of we een laptop hebben los staat van dat er slecht wordt gedraaid. Hij vraagt
zich af of een laptop voor 388 wel een goede is.
Inge heeft naar een goedkope laptop gezocht. Ze zegt dat een laptop voor 500 euro goed is,
maar ze heeft gekeken naar goedkopere laptop.
Mike verlaat de kamer.
Peter vraagt zich af of dat potje voor bezuinigingen is. Hij zegt dat je structurele
bezuinigingen niet met een potje kunt oplossen.
Abram zegt dat de structurele bezuinigingen zijn geweest en dat de FUF nu een vaste subsidie
heeft van het departement.
Mischa zegt dat de vergadering door moet gaan, want men heeft gehoord wat Inge’s voorstel
was. Mischa vraagt of men voor, tegen of voor uitstellen is. Hij vraagt de leden hun hand op
te steken.
Mike komt de kamer binnen.
Resultaat: 8 voor. 1 tegen. 6 willen uitstellen.
Mike wil weten waar hij precies voor stemt.
Inge wil het best beter uitzoeken. Ze heeft alleen gekeken wat een goede laptop is, maar heeft
er niet veel verstand van.
Mette wil een goed voorstel en is wel voor.
Mike zegt dat de prijs hem niet zoveel zegt. Hij vindt dat er misschien op een andere manier
aan goedkopere laptops gekomen kan worden.
Rick stelt voor dat er ook naar tweedehands laptops van bekenden gekeken kan worden.
Inge zegt dat die dan wel met genoeg geheugen moet zijn.

Abram is het met Peter eens dat het een hele investering is, maar je hebt wel een halfjaar
uitstel als je het nu uitstelt.
Mischa besluit dat er meer duidelijkheid over de laptop moet zijn en dat men er redelijk
positief over is. Hij vindt het wel goed als er kritisch over nagedacht wordt.
Joeri zegt dat als er gestemd wordt, hetgeen wat uit de stemming komt wel geldt, als andere
leden niet eens zijn moeten ze maar naar de ALV komen.
Inge zegt dat we ook voor kunnen stemmen maar dat mensen kunnen kijken naar een goede
laptop en haar er mee kunnen helpen.
Mischa zegt dat mensen kunnen mailen naar de bestuurse-mail.
Inge vraagt of er nu voor of tegen is gestemd.
Mischa zegt dat we het uitstellen.
Clint vraagt wanneer er pauze is.
Mischa zegt dat dat na de ingediende punten komt.

8. Ingediende punten
a. Ingediend: Klok
Peter zegt dat de klok op zijn kop hangt. Hij wil de klok weer recht hebben, want er zijn
ongeregeldheden.
Mike zegt dat Peter goed gekeken heeft. Hij zegt dat een op zijn kop hangende klok de tijd
meer diepte geeft. Hij is van mening dat de discussie hierover al gevoerd is. Hij vertelt dat
door de discussie Carien heeft gehuild en dat Clint zichzelf nu een leveraandoening zuipt en
dat Joeri al 3 maanden niet meer met hem gepraat heeft. Hij vraagt of Peter het nu weer wil
oprakelen. Hij zegt dat Clint voor het op zijn kop hangen van de klok was en dat Rick tegen
was, na intellectueel boksen zijn ze overeen gekomen dat de achtergrond van de klok op zijn
kop hangt en dat de wijzers goed staan.
Mischa vraagt of de leden een nieuwe stemming willen.
Mette zegt dat ze stemmen leuk vindt.
Mischa vraagt of de klok weer goed wordt opgehangen of dat we het zo laten.
3 voor normaal ophangen. 12 voor laten hangen zoals het nu is.
We laten de klok zo hangen als hij nu hangt.

b. Ingediend: Foto’s op de site

Mette zegt dat ze een klein bezwaar heeft en dat is dat het lang duurt voordat de foto’s op de
site komen en dat niet alle foto’s er op worden geplaatst.
Laurie is verantwoordelijk, ze zegt dat het lang duurt, omdat ze het er op zetten niet begreep.
Ze heeft geen computer, dus verzaakt en gaat hard haar best doen om de HALV foto’s er
morgen op te hebben. Ze zegt dat niet alle foto’s er op kunnen want dat zijn er heel veel.
Carien zegt dat het bestuur het iemand anders kan laten doen.
Laurie zegt dat het haar nu wel lukt, maar dat er vaak veel rare foto’s op staan. Ze zal het
advies meenemen, maar ze zet niet alles er op, alleen de leuke foto’s. Ze vindt 20 foto’s van
Mette’s en Carien’s borsten te veel, zelfs Benjamin zou ze dat te veel vinden.
Benjamin zegt dat zijn borsten nog wel zo mooi zijn.
David zegt dat de foto’s op de General kunnen. Hij is van mening dat als je ze daar allemaal
op zet je de site niet vol hoeft te stouwen.
Jochem zegt als er een probleem met de ruimte is, de oude foto’s er vanaf kunnen.
Mischa zegt dat de ruimte per map gaat.
Laurie zegt dat het niet praktisch is en niet boeiend om er heel veel foto’s op te zetten.

c. Ingediend: Lustrumgeld
Carien wil meer geld voor het lustrum. Ze zegt dat er bijna geen geld is. Ze wil een heel groot
feest en wil daarvoor meer geld.
Benjamin vraagt wat huidige budget is.
Clint zegt dat dat 300 euro is en dat er veel leuke dingen ingepland zijn, maar dat je drank
moet kunnen afkopen.
Mette wil weten of er entree is.
Clint wil dat dat niet zo is.
Abram zegt dat er 650 voor de lustrum opening is, 300 euro klopt niet.Hij vraagt of er een
slechte communicatie is.
Rick zegt dat 650 euro budget klopt.
Abram zegt dat er 5 jaar geld opzij gezet is voor het lustrum: 1250 euro voor alle commissies.
Hij vertelt dat 650 hiervan voor de opening is en dat is meer dan de helft. Hij vraagt naar de
plannen voor lustrum. De vereniging heeft 650 opzij gezet voor de lustrumopening, maar geen
concreet voostel gehoord.
Mike vindt het een belangrijk punt, maar vindt het niet handig om het op de ALV te
bespreken.

Mischa zegt dat er 1250 is voor alle commissies is en dat het bestuur niets wil weghalen bij de
andere commissies.
Carien vraagt dat als er geld voor reserves is, waarom het dan niet naar het lustrum gepompt
wordt.
Mike vindt het raar om wel aan het lustrum reserves op te maken en niet aan een laptop.
Abram zegt dat je dan voor een lustrum dat slechts eens in de 5 jaar gevierd wordt de reserves
aanbreekt en het gaat om veel geld. Hij zegt dat hij niet alleen kan beslissen maar dat met alle
leden wil doen.
David vraagt of er iets over de datum van de verjaardag duidelijk is. We vieren een lustrum,
maar het is geen lustrum. Hij vraagt of dat besproken is.
Laurie zegt dat je eens in de 5 jaar een lustrum viert.
David vindt het raar om lustrum te vieren terwijl het geen lustrumjaar is.
Inge zegt dat het vorig bestuur heeft gezegd dat dit bestuur een lustrum bestuur is en dat ze
daarom zijn gaan organiseren.
David zegt dat weer kloppend gemaakt kan worden in de toekomst. Hij pleit voor een lustrum
over 3 jaar en dan klopt het wel.
Peter vind 650 euro veel voor een opening.
Rick zegt dat je een leuke locatie wil, want het is eens in de 5 jaar. Hij vertelt dat je al snel
500 euro kwijt bent. Hij wil een drankje kunnen aanbieden, omdat er veel mensen komen. Hij
zegt dat de commissie daarnaast nog andere dingen van plan was en hij vindt het daarom al
met al een redelijk bedrag.
Peter zegt dat ze sponsors kunnen zoeken. Hij vraagt waarom er voor de opening 650 euro is
en voor de hele rest van de week minder dan voor een dag.
Abram vraagt aan de commissie wat het struikelpunt is.
Clint zegt dat dat de locatie is. Hij wil een betaalbare locatie en niet de ACU en hij wil dat er
hapjes zijn.
Mike heeft een voorstel. Hij zegt dat er 1250 is verzameld, 650 is genoeg. Hij vindt dat als er
meer geld moet komen, het duidelijk moet zijn waarvoor het is.
Rick zegt dat Henk en Dascha er niet zijn.
Mette zegt dat het zonder entree erg duur is.
Clint wil eerst met Henk overleggen en dan met het bestuur in contact gaan en dan nog een
ALV in het leven gaan roepen.

Mischa zegt dat er geen concreet voorstel is dus geen geld. Hij vertelt dat we met een grote
groep mensen willen gaan werken, om geld op te halen voor het lustrum.
Inge zegt dat men zelf initiatief moet nemen om meer geld te krijgen.
Carien vindt het raar om te werken voor wat je zelf organiseert.
Pauze

9. Halfjaarverslag Bestuur 09/10
a. Activiteiten
Mischa opent de vergadering na de pauze en vraagt of iedereen stil wil zijn.
Joeri zegt: “Fuck the sushi!”
Mischa bespreekt de activiteiten. Hij zegt dat de commissieaftrap een aanrader is. Hij vertelt
dat het MYU met een doorlopend thema was, namelijk strijd, maar dat is niet van de grond
gekomen. Chris Wennekendonk is de ware Leviathan. Hij vindt het wel lastig om een thema
te verbinden aan het MYU, want mensen hebben een idee voor hoe het MYU moet zijn dus
dat is lastig, hoewel iedereen zich goed vermaakt heeft.
Mette vindt dat we minder dingen samen hebben gedaan. Ze vindt het leuker om meer te
doen.
Mischa zegt dat het belangrijk is voor een FUF-bestuur als er niet alleen evaluatie is maar dat
ook van te voren wordt verteld hoe het normaal gaat. Het bestuur wist niet hoe een normaal
MYU was. Hij zegt dat de RvA hier een goede rol in kan spelen. Hij geeft dit aan de RvA
mee.
Mike zegt dat je niet vooraf kan evalueren.
David zegt: “Prevalueren!”
Mischa zegt dat de leden niet zo flauw moeten doen.
Clint vond het fantastisch.
Mischa zegt dat het eerste feest niet druk was bezocht dus is er een feest afgelast en het
aankomende feest met Atlas en CKI op 25 maart wordt leuk, met bananen. Verder vertelt hij
dat de drinkmiddagen: superrsoepdag, superrrsapdag enzovoorts goed werken, bierproeverijen
zijn ook leuk.
Benjamin zegt dat proeverijen zijn om te proeven en niet om te drinken.
Clint wil meer ouderwetse uur of 5en.

Mischa zegt dat er 3 zijn geweest dit jaar.
Inge zegt dat er eentje geschrapt is, slechts één minder, en daar staan wel twee proeverijen
tegenover.
David wil weer uur of 4 tijd voor bier, zoals het vroeger was.
Rick zegt dat het dan ook weer klopt dat je om een uur of 5 drank in je lijf hebt.
Mischa wil een uur of 5 met bijzondere bieren en is voor een “uur of wat ladderzat”. Hij zegt
dat de cantus heel leuk was, hoewel er veel mensen niet zo blij mee waren van te voren. Was
leuk dat er docenten waren. Een succes. Hij vindt fora georganiseerd door dryadecommissie
heel goed gaan, ze zijn druk bezocht. Hij zegt dat het goed werkt om er enthousiaste mensen
voor neer te zetten. Hij is van mening dat de commissie goede plannen heeft, namelijk het
symposium etcetera. Hij geeft zijn complimenten aan de dryadecommissie.
Mike zegt dat het laatste forum van Micha Werner een succes was, maar er waren geen
bestuursleden. Hij stelt dat alle bestuursleden het liefst overal bij moeten zijn. Hij zegt dat dit
praktisch is want daar zijn eerstejaars die je enthousiast kunt maken voor andere activiteiten.
Hij raadt aan om contact te maken met eerstejaars.
David zegt dat eerstejaars de toekomst zijn.
Mike vond het jammer dat er niemand was van het bestuur. Hij hoeft geen excuses, maar
wees er de volgende keer bij.
Mischa zegt dat het op dit forum overmacht was. Hij vindt het belangrijk om de focus van de
FUF meer op de fora te leggen. Hij zegt dat bowlen een groot succes is.
Clint wil dat er Big Lebowski-commissie komt te staan in plaats van sportcommissie.
Inge wil handtekeningen van alle leden.

b. Boekencontract
Mischa vertelt dat het het 2e blok van het academisch jaar zowel vanuit de FUF als vanuit
NBO niet helemaal goed liep, het was niet zo’n succes en veel boeken kwamen te laat. Hij
vertelt dat het toen nog een keer geprobeerd is, want blok 2 was blijkbaar te vroeg. Hij zegt
dat blok 3 ook niet goed is gegaan, dit kwam niet door fouten van de kant van de FUF, alles
was op tijd laten weten en NBO heeft gegarandeerd dat ze het konden enzovoorts. Hij vertelt
dat NBO dit alleen helaas niet gedaan heeft, zonder duidelijke redenen waren de boeken te
laat, ze waren niet goed bereikbaar, dus het werkte niet meer bij NBO. Het bestuur stopt er
daarom mee met NBO, want het levert de FUF te veel schade op, het is niet goed voor het
imago van de FUF. Hij besluit zijn verhaal dat ze terug naar de Broese gaan of een advies op
de site waar je makkelijk je boeken kunt bestellen.
Jochem zegt dat het afgelopen blok 2 leveringen zijn geweest, er zijn wel fouten van de FUF
in die zin dat er wel is gegarandeerd dat de boeken er zouden zijn. Hij zegt dat hij weet dat het

via NBO gaat, maar hij bestelt bij de FUF. NBO was onduidelijk, maar leden bestellen bij de
FUF.
Mischa zegt dat hij iets duidelijker had kunnen zijn, duidelijker en sneller met communicatie.
Hij had niet eerst een e-mail moeten sturen met de boodschap dat we het niet wisten en dan de
dag erna met de boodschap dat de boeken er nu wel zijn en hij had geen aparte e-mailadressen
van mensen die besteld hebben. Hij zegt dat wij als FUF garant hebben gestaan voor NBO dus
we staan ook garant. Hij vindt het jammer, want er kwamen veel mensen langs. Hij biedt
nogmaals zijn excuses aan aan Jochem.
Mike zegt dat er zoveel mogelijkheden zijn.
Joeri raadt aan om voor de toekomst weer naar de Broese te gaan en pasjes en korting bij de
Broese te krijgen. Hij vindt dat dan het imago van de FUF niet zo aangetast wordt.
Mischa zegt dat veel pasjes weggegooid zijn, dus die heb je niet zomaar terug.
Peter zegt dat terug naar de Broese gaan niet goed is, want boeken zijn veel goedkoper te
krijgen
Mischa oppert twee opties: Of de Broese, of adviezen.
Mike zegt dat NBO van zijn bestuur af komt. Hij vertelt dat Broese best wil onderhandelen
voor boeken voor minder geld.

c. Commissies
Inge vertelt over de commissies. Ze vindt het lastig om veel eerstejaars te regelen voor
commissies. Ze zegt dat het echt een hel was en had meer eerstejaars in de Feestcommissie
gewild. Ze vertelt dat er drie nieuwe commissies zijn: Dryade, Cantus en Lustrum. Ze zegt dat
de Dryade heel goed gaat. Ook vond ze de cantus heel leuk, welke in FUF-hok is ontstaan. Ze
legt uit dat er een Lustrumcommissie is omdat het bestuur denkt dat het een lustrum is nu, en
ze is heel nieuwsgierig naar hun plannen. Ze zegt dat de Lustrumcommissie vol zit met heel
drukke mensen, het is een grote groep met heldere taken en het komt allemaal goed hopelijk.
Clint zegt dat ze zich niet moet aantrekken dat het niet is gelukt met de eerstejaars want zij
zijn misschien niet zo geïnteresseerd in de FUF.
Inge vond het afgelopen intro leuker dan die daarvoor, maar het ging niet goed met het
werven van mensen.
Clint zegt dat ze goed haar best gedaan heeft en becomplimenteert dat.
Rick zegt dat het het ene jaar beter gaat dan het andere jaar.
Peter kan het er niet helemaal mee eens zijn, want hij zegt dat de eerstejaars wel
geïnteresseerd zijn maar te weinig persoonlijk aangesproken zijn.

Inge zegt dat ze dit wel gedaan heeft, maar het was druk. Ze vindt dat het bestuur voor
volgend jaar ook in de Introductiecommissie moet. Ze zegt dat we de eerstejaars niet kapot
moeten spammen. Ze vertelt over de nieuwe groepen: de Schrijversgroep, de Toneelgroep, de
Fotogroep, welke een beetje weg is, want er zitten 2 mensen in waarvan 1 is gestopt, en de
Filmgroep, welke een vette groep is. Ze zegt dat het filmpje een groot succes was. Ze vindt de
commissieaftrap goed en leuk, maar wat moeilijk is, is dat je meer werkt met een deadline als
Commissaris Intern, en er zijn commissies die dan nog niet gevormd zijn. Ze stelt voor om het
volgend jaar wat later te doen, want je kan niet meer doen dan wat je al doet. Ze zegt dat de
cantus hun doel verbroedering bereikt heeft. De pepernotenborrel was weer een hit, zegt ze.
Ze stelt dat het contact met de commissies lastig is, want je hebt contact als het nodig is en de
ene keer wil de ene commissie meer aandacht dat de ander. Ze zegt dat de jaarplanning met
streefdata goed werkt, hij staat ook online. Ze zegt dat de afstemming met het departement
overlegd wordt met Frank de Haas, zodat er niets dubbel gedaan wordt en geen dingen tijdens
het lustrum georganiseerd worden. Ook heeft ze een Gala-witboek gemaakt.
David verlaat de kamer.
Inge wil meer witboeken hebben.
Mike vraagt hoe het over het algemeen met de witboeken zit. Hij zegt dat sommige
commissies er wel een hebben en andere niet.
Inge heeft naar alle opgestarte commissies hun bijpassende witboeken gestuurd, maar ze niet
allemaal doorgelezen, want het zijn er te veel. Ze herhaalt dat ze meer witboeken wil.
Mike zegt dat een complete collectie van witboeken ideaal is.

d. Promotie & Sponsoring
Laurie gaat meer vertellen over de promotie. Ze begint met het eerstejaarsetentje. Ze zegt dat
er betrokken eerstejaars zijn, maar het is lastig om veel eerstejaars er bij te betrekken. Ze
vertelt dat er tijdens het etentje is gevraagd hoe zij de FUF en haar activiteiten ervaren, niet
alleen voor dit jaar maar ook volgend jaar. Ze legt uit dat de eerstejaars over de volgende
dingen tips hadden: Het Introductiekamp moet meer van de FUF worden, het was niet
duidelijk dat het door de FUF was georganiseerd. Ook zegt ze dat een probleem is dat veel 1e
jaars geen kamer hebben.
David komt de kamer binnen.
Laurie zegt dat Job het idee had om één mentor per ongeveer vijf mensen te hebben bij het
kamp.
Clint stelt voor om mentoren die je nu hebt mee te nemen naar het Introductiekamp.
Laurie zegt dat Job veel goede ideeën had.
Clint zegt dat we beter het mentorschap kunnen uitbreiden.

Laurie zegt dat het bestuur daar naar kijkt en ze weten dat de mogelijkheid er is. Ze zegt dat
het idee er is voor een eerstejaarscommissie, die voor eerstejaars en anderen iets organiseren.
Ze vertelt dat dat veel mensen aanspreekt en het haalt mensen beter over. Ze zegt dat er ook
werd geopperd dat het bestuur niet herkenbaar genoeg was, er moet niet alleen gewone
kleding zijn, maar ook simpele kleding met FUF-bestuur er op.
Mike zegt dat eerdere jaren dat ook hadden.
Abram zegt dat het bestuur er van wist maar heeft er niets mee gedaan en dat was niet slim.
Laurie zegt dat de traditie voortgezet wordt aankomend half jaar. Ze vindt dat het FUF-hok
beter bereikbaar moet worden. Ze vertelt dat het sponsorcontract met de Mick O'Connells
verlengd is en dat ze gaat proberen het lustrumbier te laten sponsoren door Bert’s Bierhuis. Ze
legt uit dat een sponsorcontract met de ACU niet verstandig was, want het zijn daar
vrijwilligers.

e. Stichting Studieverenigingen Filosofie
Laurie vertelt over SSF dat Groningen , Rotterdam, Nijmegen, Twente en Amsterdam er bij
zijn betrokken. Ze kondigt aan dat de Philosophers Rally in Amsterdam is op 19 en 20 mei.
Ze vertelt dat de Carrière dag dit jaar in Nijmegen zal plaatsvinden.

f. Alumni, docenten en leden
Marleen vertelt dat er in Abram’s deel nog iets over de vernieuwde ledenadministratie gezegd
wordt. Ze vertelt over de alumni, dat er contact is geweest met Autarkeia en zij zijn
geïnteresseerd in contact met ons. Ze zegt dat Autarkeia ons hebben gevraagd wat voor een
activiteiten we precies bij het lustrum gaan doen. Ze vertelt dat ze dit de volgende vergadering
gaan bespreken.
Clint vraagt of we alleen alumni krijgen van de UU of uit het hele land.
Marleen zegt dat de betreffende alumni alleen van de UU komen. Ze vervolgt haar verhaal
met het Docentenlidmaatschap. Ze vertelt dat veel docenten geïnteresseerd waren en dat het
bestuur hen gezamenlijk informatie gaat geven over fora en zaken die voor hen interessant
zijn, dus niet alleen feesten e.d.
Abram zegt dat Marleen lekker rap klaar is.

g. Financieel overzicht
Abram zegt dat er vernieuwingen zijn maar daarvoor is het veel te laat dus gaan we door. Hij
vraagt of iemand nog een vraag heeft over de financien.
Mike vraagt wat winst betekent.
Clint wil een verhaal over de financiën.

Abram vraagt of er verklaringen nodig zijn en of er vragen zijn.
Joeri vraagt naar de bel- en reiskosten.
Mike zegt dat het niet gebruikelijk is om bel- en reiskosten te declareren. Hij zegt dat het raar
voelt dat het 200 euro kost.
Abram zegt dat dit op advies van vorig bestuur gedaan is.
Mike vraagt waarom het 200 euro is.
Abram zegt dat er frustratie is door de bestuursbeurs en begrijpt die frustratie. Hij zegt dat je
ruim over die 40 euro heen gaat, het zijn kleine tegemoetkosten voor bestuursleden. Je maakt
meer dan 40 euro op aan bestuurskosten.
Mike is het er niet mee eens.
Abram zegt dat het er al op stond en het is al aan de orde gekomen.
Carien zegt dat commissies ook bellen.
Abram zegt dat die verhouding een heel ander verhaal is.
Joeri zegt dat de reiscommissie ook betaalt.
Inge zegt dat dat gedeclareerd is.

h. Vooruitblik
Clint vraagt wat er mis ging bij de liftwedstrijd. Hij vraagt wat beter kon en of het slecht
gepromoot is.
Abram zegt dat ze een jong bestuur waren en dat Atlas het wilde regelen, dus ze hebben de
organisatie uit handen gegeven. Het is niet goed gegaan, omdat de inschrijvingen niet heel
duidelijk waren, veel mensen konden laat afmelden, het was een losse manier waarop geen
verantwoordelijkheid te zetten was. Hij vervolgt zijn verhaal met dat het hostel niet goed was,
er was een losse schatting mensen gegeven, die uiteindelijk niet bleken te komen.
Mike zegt dat dit een taak was van zijn bestuur, en die weigerde het goed te doen. Hij vraagt
de leden het dit bestuur niet te kwalijk te nemen, het Atlas bestuur van nu is ook bagger. Mike
verwijt het het oud-bestuur.
Clint vraagt of we er wel mee door moeten gaan.
Carien zegt dat we wel door moeten gaan, natuurlijk.
Mike zegt dat het misschien beter met een ander bestuur kan.

Clint zegt dat als je de regie uit handen geeft, het beter lijkt om het binnen de FUF te regelen
en het niet af te laten hangen van verenigingen als Atlas.
Abram zegt dat er zeker een advies komt.
Mike vraagt of de FUF gezond of ongezond is.
Rick vraagt zich dat ook af.
Abram zegt dat het gewoon is.
Rick vraagt of het gezond is.
Abram zegt dat het gezond is.
Mike gaat naar de WC.

10. W.V.T.T.K.
Carien vraagt of dit de rondvraag is.
Abram zegt dat dit de de W.V.T.T.K. is.
Carien zegt dat ze dit jaar weer een FUF-agenda wil, maar dat deze op tijd besteld moet
worden.
Mischa zegt dat er weinig animo voor is, er zijn nog veel agenda’s over.
Carien legt uit dat dit komt omdar er 300 per keer gedrukt worden.
Jochem vraagt naar de liftwedstrijd.
Mischa stelt voor dat de reiscommissie de liftwedstrijd kan gaan doen. Hij legt uit dat het voor
het oud-bestuur en nieuw-bestuur heel druk is. Hij zegt dat de Reiscommissie enthousiast is.
Rick is nieuwsgierig of het goed gaat het komen met de reis.
Mischa zegt dat we bijna vol zitten, er is nog één plek. Hij verwacht dat de begroting goed
komt en verwacht een hele leuke reis.
Jochem vraagt waar die angst vandaan komt.
Rick zegt dat hij steeds meer mensen hoort die niet meegaan.
Mischa zegt dat er niet veel mensen meegaan die al lang bij de FUF zijn.
Mike zegt dat hij niet meegaat met de studiereis omdat hij ouder is.
Joeri vraagt of we nu allemaal moeten verantwoorden waarom we niet meegaan.

11. Rondvraag
Mischa noemt iedereen bij hun voor- en achternaam en stelt de vraagt of ze nog iets willen
zeggen.
Mette zegt dat ze geen punt heeft, maar dat er wel binnenkort de finale van de bowling aan
komt.
Carien vraagt of de cantuscommissie een vaste commissie wordt.
Jochem bedankt Mischa voor zijn achternaam.
Benjamin vraagt wat zijn achternaam is.
Chris Wennekendonk zegt dat hij niets meer te melden heeft.
Joeri zegt ook niets meer te zeggen te hebben.
David is ook uitgepraat.
Rick geeft de tip om het laatste halfjaar ook zo leuk te maken.
Mike geeft zijn complimenten voor het eerste halfjaar, zeker omdat het bestuur halverwege
het eerste halfjaar een crisis heeft gehad. Hij zegt dat ze een goede secretaris hebben verloren,
maar dat de esthetische waarde van het bestuur is vergroot. Hij wil meer mensen bij
activiteiten. Hij zegt dat het bestuur meer één blok moet zijn en vraagt om meer enthousiasme
als één blok. Hij gelooft heel erg in ons. Hij sluit af met: “Yes you can.”
Joeri zegt: “Dank je wel, Jacques d’Ancona.”
Clint wil het bestuur een warm hart onder de riem steken, maar hij heeft het gevoel alsof
mensen die bier drinken achter worden gesteld.
Laurie vraagt waar hij dat uit op maakt.
Clint zegt dat de White Russian Pre-party alleen met alcohol te maken had. Hij zegt dat
bierdrinkers niet perse luie mensen zijn. Hij wilde zijn persoonlijke hoop uitspreken en
meegeven, maar bedoelt er verder niets mee.
Mischa heeft enorm veel respect voor alcohol.
David zegt dat God de wijn niet gemaakt heeft om door de gootsteen te spoelen.

12. Sluiting
Mischa bedankt iedereen voor hun komst en sluit daarmee de vergadering.

Einde vergadering 21:38

