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1. Opening
Clint opent de vergadering.
2. Vast stellen van de agenda.
Is er iemand die nog een punt heeft om in te dienen? Nee.
3. Halfjaarlijkse ALV-notulen
Heeft iemand iets aan te merken? Nee. Gezamenlijk handgeklap.
4. Mededelingen.
a. FUF boekenkast. Er is 1,5 jaar geleden een docentenprijs gewonnen, de helft van het geld was
gereserveerd voor de FUF boekenkast in het FUF hok. Een deel van de boeken is binnen
gekomen.
Laurie: Het idee was om het voort te zetten en elk jaar nieuwe boeken aan te schaffen.
Clint: Dat was ik vergeten. We kunnen extra boeken kopen.
Chris: Tom heeft er een post voor.
Clint: Moeten wij nog meer boeken aanschaffen?
Mischa: Er moest een deel naar een activiteiten voor docenten en studenten.
Clint: Die activiteit komt eraan. Willen jullie dat wij extra boeken aanschaffen?
Mischa: Niet alleen boeken kopen, dat hebben we destijds door middel van een stemming
bepaald.
Clint: 50/50 een deel is voor het kopen van boeken en een deel voor het bevorderen van de
sociale cohesie tussen docenten studenten door middel van een activiteit. We hebben al boeken
toegevoegd, zoals Kant. En de activiteit komt er aan. Een doorlopend contact tussen docenten en
studenten vergroot ook de synergie tussen lesgeven en leren.
Francien: Wij dachten dat de traditie zou worden dat elk jaar het bestuur een boek toevoegt, dit
zijn we dan ook van plan.
6. Jaarverslag.
Clint: Zoals aangegeven geen hele presentatie. Ik ga de paginanummers doorlopen en daar
kunnen jullie opmerkingen bij maken. Cover?
Rosalie: Mooie foto, ziet er goed uit.
Clint: Het voorwoord? Nee. De inleiding? Nee. De evaluatie pagina 5? 6? 7? 8?
Wijcher: Kan het wat langzamer?
Clint (langzaam): 9? 10? 11? 12: commissielijst, 13, 14, de verantwoording van de
eindafrekening zal Chris wel bespreken, net als het financieel jaarverslag. Daarna pagina 19? 20?
21? 22? 23? 24? 25? 26? 27? 28? 29? 30? 31?
Peter: Heeft iemand, behalve Mischa, het verslag gelezen?
Benjamin: Mischa heeft het niet gelezen!
Clint: 32?
Benjamin: De evaluatie van de Eindejaars BBQ bevat niets over de BBQ zelf, het ding waar het
vlees op bereidt wordt, gezegd.
Clint: Dat valt onder 'en andere logistieke obstakels'.
Rob: Speerpunten?
Wijcher maakt een grap over de speerpunten.
Mischa: Er wordt niets gezegd hoe jullie de samenwerking van het bestuur vonden? Eerdere jaren
werd dat wel gedaan.

Clint: We vonden dat niet jaarverslag waardig. Er waren geen problemen waardoor we niet
konden functioneren.
Rosalie: Een verslag van de samenwerking is misschien wel handig voor het volgende bestuur?
Linda: We hebben ze persoonlijk een document met tips gestuurd over hoe je de samenwerking
kan bevorderen.
7. Financiën.
Chris: We zijn financieel gezond. Hebben jullie specifieke vragen? Ik vond alleen het MYU
belangrijk genoeg om in het verslag te zetten, omdat er 200 euro verlies was. Dit hebben we op
de halfjaarlijkse ALV al besproken.
Eli: Ik heb het gevoel dat het totaalbedrag te hoog is?
Chris: Interessant. Een gevoelsvraag over financiën. Het klopt wel, tel maar na.
Tom: Hoe kan het Oktoberfeest verlies hebben gedraaid, terwijl het departement dat betaald?
Chris: De subsidie dekte de kosten niet en vorig jaar is er al geld aan uitgegeven.
Mischa: Ik zie geen sponsorgeld van Kafe Belgie staan?
Chris: De CultuurCie zat eerst altijd in Kafe Belgie na de activiteiten. Afgelopen jaar heeft de
CultuurCie maar een keer in Kafe Belgie gezeten, dat was te weinig om het contract voort te
zetten. Daarom hebben ze het tot een halt geroepen.
Laurie: Dat klopt niet. Dit jaar hadden we maar een activiteit in Utrecht, daarom konden we geen
contract onderhouden met Kafe Belgie.
Mischa: Is er een opening om dat weer aan te gaan?
Chris: Ja, dat kunnen we denk ik proberen.
Rosalie: Hebben jullie het opgeheven?
Laurie: Het contract is niet verlengd. Ik weet niet of iemand echt contact gehad met Kafe Belgie.
Rosalie: Van wie kwam die opheffing?
Laurie: Hoe het wordt verlengd is dat de commissie er elk jaar heen ging. Dit jaar hebben we dat
niet gedaan. Bovendien heft het sponsorbedrag niet op tegen de kosten van de shirtjes waar Kafe
Belgie op staat.
Mischa: Eisen zij dat wij shirtjes drukken?
Laurie: Ja, en dat moeten we zelf laten bedrukken en 4 keer per jaar komen borrelen.
Wijcher: Ik heb een tweevoudige vraag over de financiën van de boekcie. Ik zie dat er een klein
verlies is gedraaid. Heeft dat te maken met foutieve programmering?
Chris: Nee.
Wijcher: Dan vervalt mijn tweede vraag.
6c. Foto's
Clint: Oké, dan nu 6c. Foto’s!
Clint geeft een PowerPoint presentatie met rare foto’s van het afgelopen jaar en geeft
commentaar. Iedereen moet lachen.
Clint: Nou, ik had niet verwacht dat we hier nu al zouden zijn. Het heeft tot nu toe 24 minuten
geduurd, laten we toch maar een korte pauze houden!

Het KB gaat hun beleidsplan presenteren.

Francien: We gaan beginnen. Ik ga nu het beleidsplan presenteren. Ik begin met voorstellen: Eli,
onze commissaris extern, daarnaast zit Tom, onze penningmeester, dan Charlotte, onze secretaris
en Rob, de commissaris intern. En ik ben Francien, de voorzitter. Ik zal de presentatie doen, ik ga
ervan uit dat iedereen ons beleidsplan gelezen heeft. Ik zal daarom alleen de punten bespreken
die verschillen van het beleid van vorig jaar. Om te beginnen het formele beleid, zijn daar vragen
over? Wat we willen doen: het contact tussen docenten en studenten vernieuwen. De meeste
contacten liggen nu bij de ouderejaars die binnenkort gaan stoppen met hun studie. Er is geld van
de docentenprijs uit 2009 apart gezet en van dat geld gaan we een activiteit organiseren om het
contact te verbeteren.
Chris: Docentenvoetbal?
Francien: We willen ook een studie inhoudelijke tint aan de activiteit geven. Inbreng van leden is
welkom.
Chris: Docentenvoetbal?
Clint: Dat gaat niet door, Jan Vorstebosch was degene die daarbij de kar trok en die heeft
problemen met z'n knie. Dan wordt het moeilijk om anderen gemotiveerd te krijgen.
Wijcher: Misschien kan er een commissie komen voor docentenactiviteiten?
Olivier: De kookcommissie is er toch?
Chris: Dat is een bedankje aan de docenten.
Laurie: Deze activiteit kun je volgens mij beter niet uit handen geven. Contact met docenten kun
je beter als bestuur doen. Een commissie voor een activiteit is overbodig. Plus je wilt graag dat
het goed lukt.
Olivier: Meer studenten bij het docentendiner? Nu is alleen het bestuur er.
Clint: Het docentendiner is niet georganiseerd om sociale cohesie te bevorderen, meer als
bedankje aan de docenten. De leraren waarderen dat.
Francien: We hebben nu extra geld dus dat kunnen we in een aparte activiteit steken.
Mischa: Misschien moeten we vaker docenten uitnodigen?
Francien: Ja, we zetten dat voort. Een speerpunt is dat er elke hokdag om half 1 iemand van het
bestuur aanwezig is. Feesten willen we met andere verenigingen organiseren, aangezien dat vorig
jaar een groot succes was. We gaan kijken of er een FUF only feest mogelijk is, maar daar gaan
we niet meteen mee beginnen. Er komt dit jaar weer een familiedag. Ik kijk ernaar uit om de
ouders van Jan-Willem te ontmoeten. En dit jaar wordt er een gala georganiseerd. Dit jaar is dat
niet doorgegaan.
Olivier: PAP heeft gezegd dat ze met ons willen.
Chris: CKI en Hucbald ook.
Rosalie: Worden de docenten dan ook uitgenodigd? Docenten hechten waarde aan nette dingen.
Olivier: Het gala is niet netjes.
Rosalie: We kunnen de docenten van de FUF, hucbald, CKI en PAP uitnodigen?
Clint: Probleem is dat ze bij PAP misschien niet zo'n hechte band hebben met docenten.
Olivier: We kunnen een balletje opgooien?
Wijcher: Uitnodigingen kun je formeel doen, of ze komen laat je aan hun over.
Peter: Contact met docenten bevorderen, bereik je niet door allerlei docenten te mixen met andere
verenigingen.
Francien: Mee eens. Dan de Film- en Muziekgroep. Clint gaat de Filmgroep doen. De
Muziekgroep, we gaan kijken of er genoeg animo voor is, en als dat het geval is willen we er
nieuw leven inblazen.

Wijcher: Vorig jaar is er initiatief getoond, toen waren er ook veel eerstejaars ook. Daar is niets
van terecht gekomen. Wordt daar ook een plan voor opgesteld om bijeenkomsten te organiseren?
Francien: De muziekgroep moet voortkomen uit eigen initiatief van de leden.
Olivier: Er was toen geen oefenruimte.
Francien: Bestuur kan een oefenruimte zoeken als er genoeg animo voor is. Zijn er verder nog
vragen? Zakelijk intern. Vragen? Wat gaat er met de FUF financieel gebeuren mochten subsidies
wegvallen vanuit het departement.
Clint: Dit is een overleggroep punt. Er zal iets in de Filosoof over verschijnen. Er zal aanzienlijk
veel bezuinigd worden. Per direct is het 1,7 ton, op de lange termijn zijn dat grotere bedragen.
Laurie: Van wie krijgen we subsidie?
Clint: Van het departement.
Abram: Is hier sprake van? Een jaar geleden is er al bezuinigd op subsidie voor de FUF. Er zijn
toen afspraken gemaakt dat er niets meer zou veranderen.
Clint: Er zal misschien afgewijkt worden van die afspraken. Anticipatie op economisch zware
tijden is wel slim, er dreigen zware tijden aan te komen.
Abram: Er is nog geen concreet plan om op de FUF te bezuinigen, ik heb de afspraken zwart op
wit.
Peter: Vraag is of je daaraan vast kan houden.
Abram: We zijn toen al onwijs naar beneden gegaan.
Peter: Je moet er niet dogmatisch aan vast houden, dat is onredelijk.
Francien: Dan nu Zakelijk extern:
Eli: Ik hoorde de cijfers van Clint. Maar er wordt op dit moment 3,3 miljoen verlies gedraaid
door de faculteit geesteswetenschappen. Wij willen een stap zetten naar een andere manier van
kijken op financieel gebied. Er kan na verloop van tijd 80% gekort worden. We gaan de
sponsorcommissie opzetten om extra geld binnen te halen. Alle activiteiten moeten blijven. Er
moet geld bij komen van externe fondsen. Er wordt een samenwerkingsplan opgezet voor
commissies, om zelf aan sponsorgeld te komen. We gaan ons inzetten voor het krijgen van meer
subsidies. Je kan overal subsidie voor krijgen als je het op tijd aanvraagt.
Olivier: SVO is bezig met een sponsorwerkgroep.
Eli: Oke. We willen de FUF meer financieel onafhankelijk maken.
Olivier: Hebben jullie nagedacht over hoe je commissies aantrekkelijker gaat maken? Om daar
tijd in te steken.
Francien: Daar hebben we niet over nagedacht.
Eli: Er is volgens ons genoeg animo.
Wijcher: Intern beleid. Hokcie, com.intern gaat die daar leiding nemen of hoe zit de hiërarchie?
Ik bedoel de hokcommissie.
Rob: Die commissie bestaat niet, het was een idee maar daar hoeven we niet op in te gaan want
het is nog niet concreet.
Rosalie: Gaan jullie zelf bezuinigen?
Francien: We proberen in het vervolg geld voor activiteiten te krijgen van sponsors in plaats van
instanties die subsidies verlenen.
Olivier: Welke instanties? Subsidies?
Eli: Er is een redelijk makkelijk middel: het U-fonds. Je kan makkelijk opzoeken waar je subsidie
voor kan aanvragen. Daar wordt nu te weinig gebruik van gemaakt.

Linda: En het alumni beleid? Er is een vereniging. Misschien is het leuk om een activiteit te
organiseren? We hebben contact gehad met de voorzitter en die is enthousiast. Clint en ik zijn bij
een activiteit van het almunnifonds geweest en ze willen daar subsidie voor geven.
Mischa: Het ligt klaar, er moet alleen gebruik van gemaakt worden.
Laurie: Drie van jullie studeren geen filosofie. Dat zorgt voor minder contact met leden en
docenten. Hebben jullie er over nagedacht hoe jullie dat gaat opvangen?
Francien: Ja, en dat hoor je terug in de speerpunten.
Even voorstellen: Francien, Charlotte, Tom, Rob, Eli. ZIE DIA
Iedereen zingt daar was laatste een meisje loos (dit is het lievelingsliedje van Eli).
Persoonlijke speerpunten. Zijn hier vragen over?
Francien: Ik als voorzitter ben verantwoordelijke voor alles dat wij doen en organiseren. Wij als
bestuur willen transparant overkomen. Het moet duidelijk zijn wat wij aan het doen zijn en dat
ten goede komt aan de leden. Het organiseren van een gala is een persoonlijk speerpuntje van mij.
Charlotte. Vragen? Rosalie: Je gaat een andere studie doen, hoe zit het daarmee.
Francien: Dit is misschien een goed moment om te zeggen waarom het niet erg is dat je geen
filosofie studeert.
Charlotte: Wij denken dat een andere studie geen probleem hoeft te zijn. Mijn studie is niet heel
intensief. Daarbij ben ik vaak op de Uithof, waar eerstejaars geregeld les hebben en verder ben ik
vaak in het FUF hok. Mijn speerpunten: mijn belangrijkste functie is contact met de leden
onderhouden, ik wil een open en betrouwbare houding aan nemen in persoon en via de mail.
Verder ben ik verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Hier ga ik zorgvuldig en discreet mee
om omdat het persoonlijke informatie is en ik zal wijzigingen goed en snel doorvoeren.
Wijnand: Komt het smoelenboek weer online?
Charlotte: Ja, uiteraard komen alleen de mensen die toestemming hebben verleend op de site.
Daarnaast word ik voorzitter van de boekencommissie.
Floris: Waar zijn de boeken van het tweede blok van het eerstejaar?
Clint: Er zijn geen boeken, alleen readers. Ze hebben afgezien van een boek.
Wijcher: Zijn de boeken alsnog te bestellen?
Clint: Dat is niet onze functie, we zijn de werkmannen van de docenten, indien het geen
aanbevolen literatuur is, dan is dat niet te bestellen. We sluiten ons daarin bij de docenten aan, we
gaan geen aanvullende boeken verkopen omdat ze wat ons betreft handig zijn.
Charlotte: De boekencommissie is er om docenten werk uit handen te nemen, we bieden de
boeken aan die zij verplicht stellen.
Chris: Er is een lijst met boeken, de 10 beste boeken volgens de docenten van ons departement,
die zouden we via de site ook gaan aanbieden.
Clint: De verplichte literatuur op de website is achterhaald. We gaan niet literatuur aanbieden die
niet verplicht is. Dan zouden studenten te veel uitgeven.
Tom: Zijn er vragen over mijn speerpunten?
Benjamin: Er staat dat je je best gaat doen om mensen voor het bier te laten betalen. Wat voor
tovertruc heb je daar voor? Hoe wil je dat aanpakken?
Tom: Wanneer er bier gehaald wordt vergeten mensen te betalen omdat de pot te ver staat van de
koelkast. Er moet een koelbox komen naast de koelkast.
Benjamin: Ja, dat was in het vorige hok zo en toen betaalde men ook niet.
Rosalie: De mentaliteit van de leden moet veranderen. Sociale controle moet sterker worden.
Clint: Er is al jaren een grote achterstand. Bij vorige besturen, besturen voor Mischa, dronken ze
zelfs gratis bier.
Linda: Maar dat dekt niet alle achterstanden.

Wijcher: Werd het tekort niet gecompenseerd met de prijs van de biertjes?
Chris: Compenseert niet genoeg. We maken per jaar 300 euro verlies.
Rosalie: Dit is een zinloze discussie, iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Er
moet een groot bord komen.
Linda: Er hangen al briefjes.
Rosalie: Die heb ik nog nooit gezien.
Francien: We komen vanavond niet tot een fantastisch plan.
Wijcher: Een sticker systeem?
Olivier: Een bord waarop je kan turven hoeveel je drinkt.
Clint: Rekening bijhoudt systeem is erg veel werk. Probleem is beter opgelost door awareness te
creeren.
Francien: Het is moeilijk om hier een goede oplossing voor te vinden.
Wijnand: Goedkoper bier.
Francien: Nee.
Tom: Ik wil vooral zorgen dat de huidige gezonde financiële situatie blijft. Ik zal kijken dat de
begroting nageleefd word. Ik zal de algemene taken goed doen. Betalen voor het bier, net over
gehad, sponsorcommissie, net over gehad. De initiatieven pot is er dit jaar ook weer, hij wordt
zelfs iets uitgebreid. Commissies kunnen er aanspraak op doen. Verder wil ik het open karakter
van de FUF bewaren.
Mischa: Ik heb er vertrouwen in omdat je op een leuke middelbare school zat.
Rob: Zijn er over mijn speerpunten vragen?
Wijcher: Ga je een baard laten staan?
Rob: Nee. Ik ben 3 ochtenden te lui geweest. Speerpunten: brede spectrum van leden binnen de
commissies. Zo word het aantrekkelijk voor leden om naar activiteiten te komen omdat er een
lage drempel is omdat iedereen er iemand kent. Ik geef de commissies veel vrijheid. Het moet
wel veilig blijven en binnen de lijn passen van de FUF. Er is dus wel toezicht. Ik wil open en
transparant zijn, je kan me altijd bellen. Over mijn niet-studeren: ik vind het jammer, maar ik ben
op 90% van de activiteiten geweest dus ik ben heel bekend met de activiteiten. Ik hoop dat het
een geweldig jaar word en ik ga me er hard voor inzetten. Ik zal mijn werkuren erop aanpassen.
Eli: Zijn er vragen?
Clint: Ga jij een baard laten staan?
Eli: Nee.
Tom: Heb je baardgroei?
Eli: Goede vraag. Ik krijg een sikje eventueel wel voor elkaar, maar veel verder zal ik niet komen.
Misschien met de baardconditioner van Rob.
Wijcher: Ga je van de whiskyproeverij een staande traditie maken?
Eli: Dit is meer een punt voor de commissaris intern. Ik sta er positief tegenover. Wat betreft het
niet-studeren: 3 van ons studeren geen filosofie. Wat dat volgens mij aangeeft is dat we een
vereniging hebben die zo leuk is dat je er energie in wilt steken zonder dat je nog filosofie
studeert. Je kan het zien als een kracht. Ik zal de belangen behartigen voor de FUF bij VIDIUS.
OOFU en USF.
Olivier: OOFU is opgenomen door VIDIUS.
Eli: VIDIUS geeft subsidies en organiseren activiteiten.
Chris: Wat is SVO?
Eli weet het niet echt goed uit te leggen. Hij word verbetert.

Linda: Wie gaat er in de SVO en met welke activiteiten gaan jullie mee doen?
Eli weet het nog niet.
Linda: Ragstock?
Mischa: Dat is in het slop geraakt, maar de FUF heeft dat destijds opgezet.
Laurie: Ik mis de SSF.
Eli: Sponsoring benadrukken wij. De SSF, hij legt uit wat het is.
Chris: Gent doet misschien mee.
Eli: Is in vorige jaren afgetroggeld. Iedereen lacht.
Eli: We gaan er dit jaar meer energie in steken.
Laurie: Is de Rally dit jaar in Utrecht?
Eli: Nee, in Rotterdam. Zijn hebben een beurs gekregen die zo hoog was, daar viel niet tegenop te
boksen.
Chris: Tjomme had al een commissie gevormd toen wij ermee bezig waren.
Laurie: Er is sowieso een jaarlijkse bijdrage.
Linda moet naar de wc, Charlotte neemt het van haar over.
Eli: Dit jaar komt er geen carrièredag.
Laurie: Maar er wordt wel ieder jaar geld voor uitgegeven. Het departement verwacht dat wij dat
bedrag gebruiken.
Verder geen vragen.
Francien: We beginnen met de jaarplanning, heeft iemand daar vragen over? Rob zal
veranderingen bespreken.
Rob: Er zijn een aantal activiteiten bijgekomen die we bedacht hebben. Zoals de ‘Study Break’.
Die zal plaats vinden in de week voor of tijdens de tentamens. Het idee is dat leden een break
kunnen nemen van het studeren en dat er gratis fruit en thee voor ze in het hok staat. Daarna
kunnen ze makkelijk naar de bieb terug om te studeren.
Wijcher: Elk blok?
Rob: Ja, uiteraard.
Rob: Het gala is afgelopen jaar niet georganiseerd. Dat gaat dit jaar wel gebeuren en is zelfs een
persoonlijk speerpunt van Francien. Net als familiedag, die wordt dit jaar ook georganiseerd.
Volgende week dinsdag is de commissie inschrijvingsmiddag, kom langs en schrijf je in!
Verder geen vragen: volgende punt. Geen vragen? Goed.
Francien: Verder met de balans. Vragen over de balans? Dit spreekt vanzelf. Door naar de
begroting. (Handout wordt uitgedeeld.)
Tom: Zijn daar vragen over?
Wijcher: Waarvoor had het enkele sterretje moeten worden gebruikt?
Tom: Die ene ster staat bij de Introductie en het Oktoberfeest.
Linda is terug van de wc en neemt het weer over van Charlotte.
Francien: Commissielijst. Er is een nieuwe commissie. Almanak en historie worden gefuseerd. Er
komt een almanak met hoogtepunten van het afgelopen jaar en van de jaren ervoor.
Clint: Dit was een punt van mij op de vorige ALV. Ik ben er nog niet aan toegekomen.
Ga er wel mee door. Er is geen historie van de FUF. We gaan de opvattingen op een rijtje zetten.
Almanak ook met mores van de vereniging, we hebben nu eigenlijk geen mores meer.
Laurie: Zijn er AlmanakCie aanmeldingen?
Francien: We hebben leden benadert voor het schrijven van verslagen.
Wijcher: Van de gefuseerde commissie moet vanaf nu dus bij elke activiteit een lid aanwezig zijn
om er een verslag over te schrijven.

Rob: Niet alles komt erin, slechts de hoogtepunten en historie.
Laurie: Moeilijk om puntjes op de i te zetten. Moeilijk om het af te ronden. Almanak liep zo
vorige keren fout. Mijn vrees is dat er weer geen almanak komt als er niet iets veranderd.
Eli: Clint is daarin aanwezig.
Clint: Mijn nadruk ligt op de historische kant van het verhaal. De hoogtepunten komen er ook in.
Ik wil er iets serieus van maken, even kijken hoe het met de andere commissieleden gaat. Insteek
is niet het maken van een mooie layout.
Mischa: Goed idee, Almanak wordt interessanter met de historie erbij. Er is wel wat gedaan aan
geschiedenis, maar niet duidelijk.
Clint: Ik heb een document.
Laurie: Er is een bestuursmap.
Wijcher: Hoe zit het met de aanwezigheid van commissieleden op activiteiten?
Clint: Dat is niet moeilijk om te realiseren.
Chris: Een almanak is erg duur.
Clint: We hoeven geen mooie layout. Dat is niet mijn insteek. Ik wil iets interessants, verslagen
vanwege de tekst.
Chris: Waar ga je het printen? Goed nadenken over de vorm.
Clint: Dat hoef je niet te benadrukken.
Francien: Zijn er nog vragen? Laatste bijlage: externe contacten en contracten. Geen belgie, wel
SSF, Mick o'Connells. Dat was het.
Pauze
Clint: Zijn er nog mededelingen. Vraagt om stilte.
Eli: Ik heb een filmpje, dat is episch. Als wij het worden zal het worden tentoongesteld. Het mag
niet op youtube, dit is geen grap. Het is bizar wat wij hebben gefikst.
8. tegenbesturen. Tegenbestuur wordt geroepen.
Benjamin, Abram en Mischa lopen naar voren.
Mischa: Ik ben het beleidsplan kwijt. Mischa: 22,5 tegen KB voor de FUF.
Officiële stemming
Alle stemmen naar het KB!!!

Filmpje wordt getoond.
F: Ik hoop dat jullie het leuk vonden.
C: We moeten nog tekenen.
Francien: Moet dat nu? Ik denk dat we nu beter door kunnen gaan.
Charlotte: Oké. Goed.
Francien: Aan mij is nu de eer de vergadering verder voor te zitten.
W.V.T.T.K. Mag ik alsjeblieft stilte.
Jan-Willem: Fucking aaa!
Wijnand: Yeah
Aelx: Hoe dan?
Francien: Dat is een intern geheim.

Giordano: Maar het is de FUF bitch!
Francien: Dan nu de rondvraag. Ik zal iedereen vragen of hij of zij nog een laatste puntje toe te
voegen heeft.
Francien: Charlotte?
Charlotte: Nee, helemaal niets.
Francien: Rob?
Rob: Nee.
Francien: Tom?
Tom: Nee.
Francien: Lucas?
Lucas: Waar is m'n pen?
Rob: Die komt er zo dadelijk aan. Is dit 'm?
Lucas: Nee.
Rob: Is dit 'm?
Lucas: Is hij onder de glorie van het filmpje weggevaagd?
Francien: Wijnand?
Wijnand: Komt de FUF-bitch sticker terug?
Francien: Waarschijnlijk wel. Jacob-Jan?
Jacob-Jan: Nee.
Francien: Clint?
Clint: Is het echt de FUF, bitch?
Francien: Mischa?
Mischa: Jullie zijn fantastisch! Geen anti Islamitischen?
Francien: Benjamin?
Benjamin: Mischa, houd je nog een beetje van me?
Francien: Abram?
Abram schud nee.
Francien: Laurie?
Laurie: Nee, super tof!
Francien: Giordano?
Giordano: Nee.
Francien: Floris?
Floris: Nee.
Francien: Leonie?
Leonie: Jullie zijn super cool!
Francien: Jan-Willem?
Jan-Willem: Geen vraag, bedankt.
Francien: Rosalie?
Rosalie: Wat is jullie mening wat betreft de internationale ontwikkelingen in Ethiopie?
Tom: Er zijn heel veel struggles.
(Eli steekt hand op.)
Francien: We willen alle Ethiopiers "Het is de FUF, bitch" leren. Sophia?
Sophia: Nee.
Francien: Alex?
Alex: Nee.
Francien: Wijcher?
Wijcher: Ja!

Jan-Willem: Hoe is het met Ethiopie?
Wijcher: Waar is mijn oen?
Linda: Nee.
Olivier: Hoe heb je 'm zo ver gekregen?
Rob: Geld. Veel geld. Rosalie, je moet je vraag toesplitsen.
Rosalie: Veel proosten! Proost op Ethiopie
Wijcher: ja!
Rosalie steekt hand op.
Francien: Rosalie?
Rosalie: Wat betreft jullie constitutieborrel wie is de pedel?
Francien: Clint hoe sluit je een ALV af?
Wijand: Gaat altijd door.
Clint: Pak de hamer precies zo. Zeg: er is nog een borrel in de Mick voor je slaat en dan sla je.
Francien: lieve leden, ik hoop dat jullie het enigszins naar je zin hebt gehad, bedankt voor de
stemmen.
Eli: Zie d'r gaan.
Francien: Ik verklaar de vergadering nu voor gesloten.

