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VOORWOORD
Waarde lezer!
Voor U ligt het beleidsplan van het 25ste kandidaat-bestuur van de Faculteitsvereniging van Utrechtse
Filosofiestudenten (hierna: FUF) voor het academisch jaar 2014-2015. Met dit werk hopen wij onze
plannen voor de FUF inzichtelijk en bespreekbaar te maken en wat wij, indien wij verkozen worden,
zullen doen om onze vereniging een mooi jaar te geven en te helpen voorbereiden op haar toekomst.
Met vier relatief jonge leden en een doorgewinterde FUF-veteraan hopen wij de FUF het komende jaar
vol jeugdig enthousiasme een vertrouwde koers te laten varen en onze geliefde leden het aanbod aan
warmte en activiteiten te geven dat de FUF tot zo'n leuke vereniging maakt. Hierin willen wij speciaal
de nadruk vestigen op het lustrumjaar. Dankzij de inzet van de Lustrumcommissie hopen wij dit jaar
een onvergetelijke week aan activiteiten voor studenten, alumni en docenten neer te zetten om het
heuglijke bestaan van de FUF te vieren.
Verder willen wij nog de tijd nemen om onze waardering uit te spreken voor de voorgaande besturen.
Dat wij zo enthousiast zijn om het roer in handen te nemen is te danken aan de sterke, hechte
vereniging die de FUF is geweest onder de zorgen van onze voorgangers en dit is een goede lijn die
wij hopen voort te zetten in het komend academisch jaar. Eveneens gaat onze dank uit naar de leden
van de FUF waar wij altijd zoveel liefde en enthousiasme van kunnen ontvangen. Wij zullen ons best
doen dat het komend jaar te reciproceren.
Met alle achting,
Lucas van Opstal
Lily de Waal
Robin Wisse
Max Velner
Jonathan Steinebach
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INLEIDING
Voordat wij ons beleidsplan uiteenzetten willen wij onszelf eerst presenteren. Ons kandidaat-bestuur
bestaat uit vijf leden, te weten Lucas van Opstal (Voorzitter), Lily de Waal (Secretaris), Robin Wisse
(Penningmeester), Max Velner (Commissaris Intern) en Jonathan Steinebach (Commissaris
Onderwijs).
Het beleidsplan wat voor U ligt bestaat inhoudelijk uit twee hoofdsegmenten en daarnaast een aantal
bijlagen ter verheldering. Dit onderscheid is aangebracht zodat wij puntsgewijs kennis kunnen geven
van de doelen en werkwijzen die wij in ons bestuursjaar willen hanteren en te laten blijken wat wij
belangrijk vinden om het komende jaar te verwezenlijken.
Het eerste segment behandelt de algemene doelstellingen van het 25e kandidaat-bestuur van de FUF.
Wij hebben verkozen dit jaar de behandeling van onderwijsgerelateerde activiteiten onder de
noemer 'Doelstellingen Verdiepend' te scharen en de behandeling van activiteiten die primair de
sociale cohesie van de vereniging ondersteunen onder 'Doelstellingen Ontspannend'. Hiernaast
behandelen wij onze financiële doelstellingen onder 'Doelstellingen Financieel' en onze externe
relaties onder 'Doelstellingen Extern'.
Hierna besteden wij een segment aan onze persoonlijke doelstellingen, waarmee wij allen individueel
onze plannen voor het komend jaar uit de doeken doen. Hierin beschrijft elk bestuurslid zijn of haar
functie en zowel de doelstellingen die daarmee in overeenstemming zijn als verdere persoonlijke
doelstellingen.
Ten slotte voorzien wij de lezer van de volgende bijlagen: onze jaarplanning, de balans, de begroting,
een overzicht van de actieve commissies bij de FUF en een overzicht van onze externe relaties.
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BELEID 2014-2015
De doelstelling van de FUF, zoals vastgelegd in de statuten, is het stimuleren van de
zelfwerkzaamheid in de wijsbegeerte van filosofiestudenten. Deze doelstelling beschrijft de
kerntaak van onze vereniging, maar in de uitvoering van deze taak komt het sociale karakter van
activiteiten die wij organiseren al snel bovendrijven. Omdat de sociale cohesie van de vereniging
en de onderwijsgerelateerde activiteiten elkaar ondersteunen, zien wij zowel verdiepende als
ontspannende doelstellingen als verwezenlijking van onze statuten. Zodoende behandelen wij ons
beleid aan de hand van de volgende vier doelstellingen: Verdiepend, Ontspannend, Financieel en
Extern.
Naast de statuten hebben wij de taak om het onder het bestuur-Mak opgestelde driejarenplan waar
nodig en mogelijk uit te voeren.1

DOELSTELLINGEN VERDIEPEND
De FUF is in de eerste plaats een studievereniging en het is voor ons zeer belangrijk om daarom een
breed aanbod aan studiegerelateerde activiteiten te voorzien. De vorm die deze activiteiten aannemen
zijn divers en zijn er altijd op gericht om academische verdieping aan de man te brengen in een
ontspannen, gezellige atmosfeer. De afgelopen jaren voorziet de FUF haar leden steevast van
symposia, fora en een studiereis, en wordt in coördinatie met onze vereniging maandelijks het
Filosofisch Café georganiseerd. Hiernaast draagt de FUF bij aan de organisatie dan wel promotie van
de Philosophers' Rally, een evenement waarbij sprekers van grote universiteiten van over de hele
wereld uitgenodigd kunnen worden dankzij het samenwerkingsverband met onze zusterverenigingen,
de Stichting voor Studieverenigingen Filosofie. Dankzij de dryadecommissie kan er het jaar rond
gerekend worden op interessante activiteiten buiten het curriculum om, waarbij zowel docenten als
studenten de filosofie levend houden buiten de collegezaal. Voorheen hebben deze activiteiten veelal
de vorm van een lezing gehad. In ons bestuursjaar zullen wij ons erop richten de variatie in aanbod in
deze activiteiten te vergroten en een interactiever format te introduceren, waarbij participatie in
discussies door studenten bemoedigd wordt. Op deze manier hopen wij het aanbod aan activiteiten
aantrekkelijker en dynamischer te maken en meer interesse te kweken onder eerstejaars voor
filosofische debatten.2
Het is voor ons belangrijk om deze activiteiten toegankelijk te maken voor nieuwe leden en middels
sociale media de kenbaarheid en aantrekkelijkheid van deze activiteiten te vergroten onder mensen aan
wie zij anders voorbij zouden zijn gegaan. Wij willen in woord en daad uitdragen dat
studiegerelateerde activiteiten zowel informatief als gezellig kunnen zijn.
Een illustratie van deze noodzaak is wellicht de perspectiefdag, die, ondanks de inzet van de
organisatie, het afgelopen jaar gebukt ging onder te lage belangstelling. De perspectiefdag zien we ook
als een kans om onze leden een blik te geven op de paden die zij kunnen kiezen met hun studie
wanneer deze is afgerond, wat wij als welkom achten in een klimaat op de banenmarkt waarin dit
overzicht voor een filosofiestudent wellicht minder voor de hand liggend is dan voor studenten aan
andere opleidingen. Wij zullen ons er daarom ook voor inzetten om dit jaar alsnog een geslaagde
perspectiefdag neer te zetten.
Het Filosofisch Café werd onder het bestuur-Ottenheym in het leven geroepen als een ontspannen
platform voor docenten en studenten van onze faculteit om te vertellen en discussiëren over
1
2

Voor de doelen gesteld in het driejarenplan verwijzen wij U naar het jaarverslag van 2013-2014.
Voor verdere concretisering hiervan, zie ‘’Speerpunten Commissaris Onderwijs’’ op bladzijde 12
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persoonlijke interesses. De laatste jaren is het zwaartepunt van deze activiteit weggedreven van dit
doel. Aangezien de organisatie van het Filosofisch Café niet meer in handen is van de FUF zullen wij
hiernaast Docentencafé's organiseren om onze docenten weer een vaste mogelijkheid te geven voor
ontspannen praatjes.
Dit jaar willen wij meer aandacht besteden aan de bewustwording van filosofisch interessante
evenementen die buiten de universiteit georganiseerd worden. Het is in het verleden voorgekomen dat
prestigieuze symposia over filosofisch relevante onderwerpen in onze stad plaatsvonden zonder dat
onze leden hiervan op de hoogte waren. In lijn met onze doelstellingen willen wij onze leden hierop
attent maken.
Één van de meest prominente activiteiten die de FUF haar leden biedt is de studiereis. Bij deze
activiteit reist een groep leden af naar een stad met een significante betekenis voor de wijsbegeerte om
hier de plaatselijke universiteit en musea te verkennen, gastcolleges te volgen en te genieten van de
gemoedelijkheid van het reizen. Recreatie en informativiteit gaan ook hier hand in hand en zo wordt
de reis al gauw een onvergetelijke ervaring.
Er is in het verleden initiatief genomen om ruimte te maken in het FUF-hok voor scripties en papers
van leden naast de bestaande collectie boeken en werken van docenten. Tot nog toe is de groei daarin
gezapig geweest en ook wij zullen ons best doen dit te stimuleren zodat studenten inzage hebben in het
werk van hun studiegenoten en hier inspiratie of steun uit kunnen putten voor hun eigen projecten.
Hoewel er via het Igitur-archief3 al een dergelijke mogelijkheid bestaat, zijn wij van mening dat een
papieren versie voorhanden hebben uitnodigt tot bladeren en discussie.
Hiernaast vervult de FUF ook een belangrijke logistieke rol voor studenten dankzij de
boekencommissie. Omdat de kosten van studieboeken studenten vaak zwaar vallen en de
beschikbaarheid van studieboeken niet altijd betrouwbaar is via de conventionele kanalen, biedt de
boekencommissie de mogelijkheid om boeken voor een verlaagde prijs te bestellen via onze eigen
leveranciers. De boekendeals gaan de laatste jaren geplaagd onder structurele leveringsproblemen,
maar wij willen ons blijven inzetten om gunstige regelingen te treffen. Omdat de potentie van de
boekencommissie het studiegemak van onze leden te vergroten zo groot is, zullen wij deze zeker
behouden en blijven zoeken naar de beste deals.
Tot slot bewaakt de FUF ook de goede relatie tussen haar leden en het docentenbestand. Naast de
besproken docentencafés, fora, symposia zijn er twee activiteiten waarbij contact tussen docent en
student bevorderd wordt: het Oktoberfeest en het docentendiner, verzorgd door respectievelijk de
Oktoberfeestcommissie en de Kookcommissie. Wij scharen dit onder behartiging van
onderwijsgerelateerde doelstellingen omdat een goede vertrouwensband tussen docent en student het
studieleven zeker ten goede komt.

DOELSTELLINGEN ONTSPANNEND
Ondanks dat de FUF een kleine vereniging is, biedt de vereniging haar leden een zeer gevarieerd en
bruisend aanbod aan activiteiten, borrels en algemene gezelligheid. Wij bieden onze leden een
betrouwbare regelmaat aan in de vorm van maandelijkse borrels en een stabiele beschikbaarheid van
onze huiskamer, het FUF-hok. Hiernaast wordt het sociale leven van de FUF verrijkt met een keur aan
activiteiten, verzorgd door verschillende commissies.
In het bestuursjaar 2013-2014 is de Ouwe Dikke Dries verkozen tot de nieuwe stamkroeg van de FUF
alwaar wij onze maandelijkse borrels houden. Het borrelmoment zal onveranderd op de tweede
3

Tevens zal er een link van het Igitur-archief op de website geplaatst worden.
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donderdag van de maand blijven staan.
Het FUF-hok, te weten kamer 2.07 te Drift 21, biedt voor FUF-leden een verwelkomende huiskamer
om tot rust te komen en bij te komen van het jachtige studentenleven. Het is belangrijk dat de sfeer in
het hok gemoedelijk is en dat er altijd een bestuurslid of lid van het hokcollectief aanwezig is om
leden op te vangen en een praatje te maken. Het hebben van een centraal punt om elkaar te ontmoeten
is integraal voor de cohesie en geborgenheid die een kleine, hechte vereniging hoort uit te stralen.
Daarom zullen wij elke werkdag het hok openhouden van niet later dan 13:00 tot uiterlijk de
sluitingstijd van het gebouw, te weten 22:00 op maandag t/m donderdag en 18:00 op vrijdag.
Afhankelijk van de belangstelling zullen wij op sommige dagen het hok eerder openen. Hiervoor
willen wij een proefperiode houden waarin de openingstijden worden aangekondigd over de weekmail.
De grote afwisseling van activiteiten en feesten die de FUF rijk is hebben wij te danken aan ons actief
commissie- en groepenbestand. Deze commissies en groepen bieden de leden van de FUF de kans om
een stempel te drukken op het leven binnen de FUF door een scala aan activiteiten te organiseren,
gecoördineerd met de commissaris Intern. Onze feestcommissies zorgen jaarlijks voor meerdere
feesten, veelal met andere verenigingen georganiseerd. Het is het afgelopen jaar gebleken dat de
samenwerking met andere verenigingen niet altijd even soepel verloopt. Desondanks zijn wij als
kleine vereniging afhankelijk van deze samenwerkingsverbanden om grote feesten haalbaar te maken
en zullen wij ervoor moeten waken dat deze contacten sterk en vruchtbaar zijn. Wij zijn van mening
dat het huidige takenpakket van de Feestcommissie toelaat de taken van de Galacommissie te
absorberen zonder dat hier een drastische reorganisatie voor nodig is.
Naast feesten biedt de FUF haar leden vele kleinere activiteiten, gaande van bijvoorbeeld sportuitjes of
knutselwedstrijden, tot een avondje naar een dansvoorstelling. De grote variatie aan activiteiten die wij
kunnen bieden aan onze leden maakt de FUF tot een vereniging waar iedereen wel iets vindt om
plezier te hebben en het is ons streven om wekelijks minstens één hokactiviteit of commissieactiviteit
aan te bieden.
Er zullen rond de tentamenweken hokactiviteiten georganiseerd worden door individuele
bestuursleden met een speciaal thema, bijvoorbeeld een theemiddag. Ook krijgen groepen de
mogelijkheid om door het jaar heen hokactiviteiten te organiseren, zoals game- of filmmiddagen.
Een verdere prominente activiteit van de FUF is het jaarlijkse toneelstuk. Hieraan werkt een groep
enthousiastelingen hard om een leuk stuk neer te zetten voor vrienden, familie en geïnteresseerden
vanuit de vereniging.
Vanuit het bestuur worden ook enkele activiteiten georganiseerd. Het bestuur zal verantwoordelijk zijn
voor het MidYearsUitje, waarbij een grote groep FUF-leden kan ontspannen op een afgelegen locatie.
Dit geldt als één van de populairste en meest memorabele activiteiten onder de leden en in ons
bestuursjaar zullen wij ons best doen ook dit jaar de moeite waard te maken. Tevens verzorgt ons
bestuur de eindejaarsbarbecue, waar onze leden terug kunnen blikken op het afgelopen jaar en elkaar
een fijne vakantie kunnen wensen, en een liftwedstrijd, waar onze leden in een race tegen elkaar
strijden om de eer snelste FUF-lifter van het jaar te zijn. Deze activiteit zal naar alle waarschijnlijkheid
voortaan plaats hebben na afloop van het bestuursjaar en dienst doen als een reünieactiviteit van het
oud-bestuur.
Ten slotte heeft dit bestuur de eer om te presideren tijdens een lustrumjaar, een eer die slechts één op
de vijf besturen beschoren is. Er is hiervoor reeds een riant bedrag opzij gezet, zodat wij dit jaar een
scala aan activiteiten kunnen bieden aan onze leden, alumni, en docenten. Waar het gebruikelijk is om
de Dies Natalis, de verjaardag van de FUF, elk jaar te vieren op 2 mei, zal er nu in de plaats daarvan
een hele week besteed worden aan activiteiten om ons bestaan te vieren, verzorgd door de daarvoor in
het leven geroepen Lustrumcommissie.
Omdat de Lustrumweek niet alleen in het teken staat van het vieren van het heden van de FUF, maar
ook haar verleden, is het dit jaar des te meer van belang om de goede contacten met onze alumni te
6

bewaren. De laatste jaren is het contact met de alumnivereniging Autarkeia moeizaam verlopen. Onder
de besturen-Mak en -Ierna zijn er stappen genomen om dit contact te verbeteren. In ons bestuursjaar
zullen wij de goede werken voortzetten en dat de betrekkingen met onze oud-leden versterkt worden,
met name met het vooruitzicht hen te mogen verwelkomen tijdens de Lustrumweek.4 Hiermee hopen
wij de realisatie van doelstellingen die gesteld zijn in het driejarenplan te vervolledigen.

DOELSTELLINGEN FINANCIEEL
Er zijn bezuinigingen vanuit het departement doorgevoerd, wat betekent dat de subsidie voor de FUF
voor 2014-2015 is verminderd ten opzichte van vorig jaar en vanaf volgend jaar nog eens extra zal
worden verlaagd. De getallen die bij de situatie horen zijn als volgt: vorig jaar was de subsidie circa
€4800, dit jaar krijgt de FUF ongeveer €2500 en volgende jaren wordt een subsidie van ongeveer
€1800 euro verwacht. Gelukkig hebben voorgaande penningmeesters ingezien dat dit ging gebeuren,
waardoor er inmiddels een spaarpotje is opgebouwd om de eerste jaren de klap op te kunnen vangen.
Het gerucht dat de hoogte van onze spaartegoeden ook onze subsidie bepalen, is nog geen waarheid
geworden.
Allereerst zullen we onze uitgaven moeten aanpassen aan de bezuinigingen. Dit houdt in dat we deze
naar beneden moeten bijstellen waar dat mogelijk is, zonder de activiteiten van de FUF lam te leggen
of in grootsheid te verminderen. We willen echter geen activiteiten schrappen en zelfs nieuwe
activiteiten stimuleren met behulp van de initiatievenpot. Dit is een potje met onbestemd geld, wat
gebruikt kan worden voor originele plannen van commissies of groepen waar aan het begin van het
jaar niets voor begroot is.
Ten tweede zijn de spaartegoeden er naar ons inzien om, met mate, gebruikt te worden. Wij willen dan
ook een klein deel van onze begroting uit de spaartegoeden financieren en we voorzien dat
toekomstige besturen dit ook zullen gaan doen. Aangezien de spaartegoeden opraken is dit slechts een
tijdelijke oplossing om het gat in de begroting te overbruggen, tot de FUF op een andere manier
inkomsten kan genereren.
Het is aan ons om tijdig met een duurzaam alternatief te komen. Dit willen we bewerkstelligen door
het heroprichten van een sponsorcommissie, die dit jaar actief bezig zal gaan met het werven van
sponsoren en het uitzoeken van de mogelijkheden op dit gebied. De commissie zal dit doen met zowel
het oog op dit jaar, als op volgende jaren.
Verder zetten we het gebruik van GnuCash als administratief programma voort. De boekhouding is
volledig geïntegreerd en het programma zorgt voor meer overzicht en meer transparantie in de
financiële gang van zaken.

DOELSTELLINGEN E XTERN
De FUF maakt deel uit van een verscheidenheid aan samenwerkingsverbanden. We zullen ervoor
zorgen dat ze bij elk van deze instanties door minstens een van ons vertegenwoordigd is.
Het Studieverenigingenoverleg van de faculteit Geesteswetenschappen (hierna: SVO) dient er zoals de
naam doet vermoeden toe het contact tussen de verschillende studieverenigingen te bevorderen.
Bovendien wordt het door de faculteit gebruikt om veranderingen in het onderwijs te communiceren

4

Zie voor verdere concretisering het hoofdstuk ‘’Speerpunten Voorzitter’’ op bladzijde ?

7

aan de studieverenigingen. Uw commissaris onderwijs zal zitting nemen in het SVO om de belangen
van de FUF zoveel als mogelijk is te behartigen en om op de hoogte te blijven van wat er gaande is op
bestuursniveau.
Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert (hierna: VIDIUS) is als het ware de vakbond van studenten in
Utrecht. VIDIUS staat in voortdurend overleg met onder andere de gemeente en de
onderwijsinstellingen, waaronder de Universiteit van Utrecht, om het studentenleven aangenamer te
maken en de rechten van studenten te handhaven. De FUF is lid van VIDIUS en heeft als zodanig een
controlerende functie. Deze functie zal worden uitgevoerd door onze en uw aller commissaris intern.
De Stichting voor Studieverenigingen Filosofie (hierna: SSF) is een landelijk samenwerkingsverband
tussen filosofieverenigingen. Uit deze samenwerking volgen bijvoorbeeld de Perspectiefdag en de
Philosophers’ Rally. De SSF heeft in het afgelopen jaar besloten over hervormingen. Deze zullen dit
jaar doorgevoerd worden. Onze voorzitter zal worden afgevaardigd om binnen de SSF op te komen
voor de belangen van de FUF.
Studium Generale organiseert met medewerking van de FUF iedere maand het Filosofisch Café.
Hiervoor wordt iedere maand een aantal sprekers uitgenodigd om een lezing te houden en een
discussie aan te voeren over een actueel filosfisch onderwerp. De FUF wordt in deze samenwerking
gerepresenteerd door onze onvervangbare penningmeester.
De FUF is vorig jaar een contract aangegaan met Café Ouwe Dikke Dries, waarmee dat de stamkroeg
is geworden voor haar maandelijkse borrel. De samenwerking verloopt soepel en beide partijen
voldoen aan hun deel van de overeenkomst. Er zijn echter wel klachten over het feit dat er grote
groepen andere mensen aanwezig zijn op de borrels, de kwaliteit van de muziek en de staat van de
sanitaire voorzieningen. Daarom heeft de commissaris onderwijs de verantwoordelijkheid op zich
genomen om een vergelijkbaar contract te zoeken bij een leuker café. Mocht dit niet gelukt zijn
wanneer het contract met de Ouwe Dikke Dries staat te verlopen, wordt het contract verlengd.
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PERSOONLIJKE TAKEN EN SPEERPUNTEN:

VOORZITTER
Als voorzitter is mijn rol in het bestuur zelf er vooral op gericht mijn medebestuursleden het vervullen
van hun taken makkelijk te maken. De mensen met wie ik samenwerk bruisen van de energie en de
ideeën, die gekanaliseerd moeten worden tot een beleid. Mijn rol als voorzitter zal zijn om hieraan
vorm te geven, door compromissen te sluiten en te herkennen wanneer iets een duwtje in de rug nodig
heeft. Het is een centraal speerpunt van het voorzitterschap om de cohesie en energie te behouden om
het potentieel van mijn medebestuurders zoveel mogelijk te realiseren. Als eindverantwoordelijke van
het te voeren beleid zal ik me opwerpen als het aanspreekpunt en boegbeeld van dit bestuur.
Tegenover de algemene leden van de FUF is het vooral mijn taak aanspreekbaar en zichtbaar te zijn.
Net als mijn voorgangers wil ik de gemoedelijke en informele sfeer van de FUF behouden en ik wil dit
reflecteren in mijn rol als voorzitter. De FUF is een vereniging waarbij iedereen welkom is en alles
besproken hoort te kunnen worden, iets wat ik als algemeen lid altijd geprobeerd heb uit te dragen.
Openheid en transparantie tussen het bestuur en de leden is een bestaande sterke lijn die ik voort wil
zetten in mijn bestuursjaar en ik wil er persoonlijk voor zorgen dat iedereen gehoord wordt en op elke
vraag een antwoord volgt.
In ons kandidaat-bestuur ben ik de enige vertegenwoordiging van de oudere generatie FUF-leden. Er
is veel menging in onze vereniging tussen jong en oud, maar de vereniging blijft zich elk jaar
verjongen. Als vertegenwoordiging van de oudere generatie wil ik ervoor zorgen dat de lang- of
afstuderende golf een bekend gezicht houdt om aan te spreken. Het behouden van de sfeer van
geborgenheid met onze oudere leden is voor mij net zo belangrijk als diezelfde sfeer scheppen in de
nieuwe generatie: net als elk jaar krijgen we in het academisch jaar 2014-2015 een nieuwe lichting
enthousiaste jonge leden en ik wil mij ervoor inzetten hen hier zich net zo thuis te laten voelen als elk
willekeurig ouder lid.
In navolging hiervan wil ik er een persoonlijk speerpunt van maken dat er met het oog op het
lustrumjaar voldoende contact is met Autarkeia om een memorabel reüniemoment voor alumni te
organiseren. Ons bestuur is al vertegenwoordigd in de organisatie van de Lustrumweek5, maar met het
oog op de beoogde veranderingen in het contact met Autarkeia zal ik persoonlijk plaats nemen in de
Alumnicommissie om te garanderen dat onze oud-leden niet alleen voor het lustrum, maar ook in het
algemeen welkom en bekend blijven in onze vereniging.
Mijn persoonlijke ervaring als algemeen lid was dat het FUF-hok altijd een gezellige en
verwelkomende plek is geweest en dat dit zeker helpt om leden dichter bij elkaar te brengen. Om dit
zo te houden wil ik er persoonlijk op toezien dat het hok een nette en georganiseerde plek blijft en ik
zal mijn medebestuurders aansporen hetzelfde te doen.
Verder ligt de toneelgroep mij nauw bij het hart. Omdat de organisatie van een toneelstuk veel werk
vergt wat vaak ondergesneeuwd raakt onder de gemoedelijke, ongedwongen sfeer van repetities, is er
in het verleden soms veel werklast terecht gekomen op de schouders van enkelen. Om deze reden is
meermaals de roep geklonken de groep om te vormen tot een commissie. Na beraad hierover is
besloten dat dit niet nodig zal zijn, zolang van de meet af aan afspraken gemaakt worden over
rollenverdeling binnen de groep. Ik zal dit jaar weer plaats nemen in de toneelgroep en me ervoor
inzettten dat de taken helder verdeeld worden, zodat niemand hoeft te lijden onder onnodige stress.
Het voorzitterschap in dit bestuur bekleden zie ik als een toepasselijke rol voor mij als doorgewinterd
5

Zie hiervoor het hoofdstuk ‘’Speerpunten Secretaris’’ op bladzijde 10
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FUF-lid met veel hart voor onze organisatie en ik meen dat ik over de benodigde vaardigheden
beschik om deze positie aan te nemen. Ondanks dat zowel dit bestuur als de FUF allebei hechte
groepen zijn vol open geesten, ligt altijd de kans van onenigheid of belangenverschil op de loer en zal
ik klaar moeten staan om te bemiddelen, mensen tot compromissen te leiden, of als het nodig is bot
een knoop door te hakken. Dat is een verantwoordelijkheid die ik graag op mij neem.

SECRETARIS
In mijn functie als secretaris zal ik me voor het grootste gedeelte bezighouden met taken als het
notuleren van vergaderingen en ALV’s, de ledenadministratie bijhouden, de bestuurlijke
correspondentie verzorgen en het huren van zalen voor FUF-activiteiten. Verder zullen de leden
natuurlijk wekelijks updates van mij ontvangen over de geplande activiteiten van de FUF in de vorm
van een weekmail.
Deze taken - en dan doel ik nu vooral op de bestuurlijke correspondentie, het huren van de zalen en de
weekmail – vereisen punctualiteit, waar ik graag voor garant wil staan. Concreet betekent dit dat ik het
goede en ook zeker haalbare voornemen heb om elke week een kloppende en leuke weekmail op tijd te
versturen. Een ander punt waar ik me hard voor wil maken is dat zalen voor activiteiten op tijd
geregeld worden en daar bijhorend ook op tijd naar de leden worden gecommuniceerd. Om dit zo
soepel mogelijk te laten verlopen kunnen commissies het komende jaar het huren van zalen aan mij
uitbesteden. Ik zal een formulier maken die commissies kunnen invullen als ze een zaal nodig hebben
voor een activiteit. Dit formulier komt op de website te staan en bij de eerste vergadering van elke
commissie zal dit zelfde verhaal nog een keer uitgelegd en benadrukt worden.
De FUF is geen uitzonderlijk grote vereniging wat ons het voordeel geeft dat het contact tussen de
leden onderling maar ook tussen het bestuur en de leden heel persoonlijk kan blijven. Deze
persoonlijke en informele omgang geeft de FUF haar geweldige karakter die ze heeft en ik vind het
belangrijk om deze lijn vooral door te zetten. Nu ben ik zelf pas net tweede jaars en zullen sommige
ouderejaars (en ook eerstejaars natuurlijk) mij nog niet goed kennen. Het komende jaar wil ik daarom
zoveel mogelijk leden leren kennen en ik vind het belangrijk om op zoveel mogelijk FUF-activiteiten
mijn gezicht te laten zien.
Een ander punt waar ik mij het komende jaar veel mee bezig ga houden is het lustrum. Dit jaar viert de
FUF haar 25ste verjaardag en dat moet natuurlijk goed gevierd worden. Als bestuur en ook als
commissielid van de Lustrumcommissie ben ik nauw betrokken bij de organisatie van de
Lustrumweek en zal ik er op toe zien dat dit een onvergetelijke week wordt. Omdat het organiseren
van een week vol activiteiten en festiviteiten een grote taak is zullen we als Lustrumcommissie ons
laten ondersteunen door andere commissies, daar waar dat nodig mocht zijn.

PENNINGMEESTER
Als penningmeester is mijn eerste en meest prominente speerpunt het maken van een kloppende
begroting voor de FUF, zodat wij zonder zorgen weer een jaar vol fantastische activiteiten kunnen
organiseren. Nauw verwant hieraan wil ik mij er graag voor inzetten om de sponsorcommissie weer
een actieve commissie binnen de FUF te maken. Mijns inziens gaat deze commissie een belangrijke
rol spelen in de financiële gezondheid van de FUF de komende jaren en is het daarom zaak om er dit
jaar een goed functionerende en productieve commissie van te maken. Op deze manier kunnen we
hopelijk geld blijven vrijmaken voor onze hoeveelheid en verscheidenheid aan activiteiten en
extraatjes als de initiatievenpot, die nieuwe activiteiten stimuleren.
Hiernaast ben ik van plan om een simpel formulier te maken dat gebruikt kan worden door
penningmeesters van commissies om een begroting en een afrekening van een activiteit te maken. Dit
maakt het geldbeheer zowel voor hen als voor mij overzichtelijker en hopelijk minder tijdrovend. Ook
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wil ik een even simpel declaratieformulier in het leven roepen, wederom om communicatie tussen
mijzelf en penningmeesters van commissies te verhelderen. Deze formulieren zullen zowel online als
in het hok te vinden zijn.
Als laatste penningmeester-specifieke punt wil ik het wanbetalerbeleid noemen: ik zal net als mijn
voorganger proberen wanbetalers systematisch en frequent achter de broek aan te zitten.
Persoonlijk vind ik de interactie tussen student en docent een ontzettend leuk deel van de FUF, dus ik
wil me daar graag voor inzetten dit jaar. Dit wil ik proberen te doen door in samenwerking met mijn
bestuur de activiteiten hier meer naar in te richten. Concrete plannen heb ik hier nog niet voor, maar ik
ben van plan om losse activiteiten meer docent-gericht te maken en docenten vervolgens ook uit te
nodigen voor deze activiteiten.

COMMISSARIS INTERN
Ik ben van mening dat een commissaris intern dicht bij de leden moet staan. Mijn persoonlijke
speerpunten zijn er voornamelijk op gericht dat ik zo dicht mogelijk bij de leden sta om de
communicatie in de FUF zo soepel en laagdrempelig mogelijk te laten verlopen. Mijn
belangrijkste speerpunt is zoveel mogelijk op een informele manier contact leggen met de leden van
de FUF. Omdat ik nog niet heel lang lid ben van de FUF en daarom nog veel mensen niet erg goed ken
wordt dit een grote taak voor mij.
Een belangrijk onderdeel van de taken van commissaris intern is het beheren van de commissies.
Doordat de commissiemarkt naar het begin van het jaar is verschoven, doe ik het verdelen van de
bezetting van de commissies dit jaar samen met mijn voorganger en zal ik dit volgend jaar samen met
mijn opvolger doen. Na het opstarten van de commissies wil ik vooral een toezichthoudende rol
aannemen. Ik vind het belangrijk dat de commissieleden weten dat ze op mij kunnen rekenen en mij
kunnen vertrouwen. Ik zie het als mijn taak dit vertrouwen op te bouwen door de leden persoonlijk te
leren kennen.
Verder zie ik het als één van mijn belangrijkste taken om de eerstejaars actief te maken. Mijn
voorganger is een goede weg ingeslagen door veel kleine laagdrempelige activiteiten te organiseren en
dit ga ik zeker voortzetten. Ook wil ik er voor zorgen dat ik vanaf het begin van het jaar meteen volop
betrokken ben bij de eerstejaars zodat ik een brug kan vormen tussen de eerstejaars- en de
ouderejaarsstudenten. Doordat ik het eerste half jaar van dit collegejaar zelf eerstejaars ben hoop ik de
eerstejaars snel te leren kennen en te betrekken bij de FUF.
Verder wil ik me als commissaris intern ook inzetten voor goede promotie van activiteiten van de
FUF. Dit wil ik voornamelijk doen via Facebook en mond-tot-mondreclame. Een voorbeeld hiervan is
dat ik grote activiteiten bij de eerstejaars in de collegezaal wil aankondigen. Verder ga ik ook de site
beheren. Ik hoop de site interessanter te maken om te bezoeken door meer informatie over activiteiten
op de site te zetten. Ook zal ik via Facebook naar de site verwijzen.
Tot slot wil ik ervoor gaan zorgen dat er door het jaar heen meer feesten worden gegeven. Omdat de
FUF zelf te klein is om in haar eentje feesten te geven zijn hiervoor goede contacten met andere
studieverenigingen nodig. Hier wil ik voor zorgen door zoveel mogelijk informele contacten te leggen
met andere studieverenigingen, met name de verenigingen die op dezelfde gang zitten als het FUFhok. Daarom zal ik ook deelnemen aan het gangmakerscollectief. Het gangmakerscollectief is een
samenwerking tussen de studieverenigingen Awater, Incognito, Albion en de FUF. Deze
samenwerking is er met name op gericht om samen feesten te organiseren.
Al met al hoop ik dat ik door me te richten op deze speerpunten ervoor kan zorgen dat de FUF op
informeel gebied een gezellig en dynamisch jaar tegemoet gaat.
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COMMISSARIS ONDERWIJS
Het is mij onder de aandacht gekomen dat op de onderwijsgerelateerde activiteiten die de FUF voor
haar leden organiseert het stigma van ‘formeel’ is gaan rusten. Het doet mij als commissaris onderwijs
en als filosofiestudent veel verdriet dat de filosofisch verdiepende activiteiten voor sommigen het
imago hebben dat ze niet leuk kunnen zijn. Dit lijkt me een verlies voor alle betrokkenen. Daarom stel
ik mezelf ten doel hier iets aan te veranderen.
Om dit te bereiken ga ik me ervoor inzetten een manier te vinden om de activiteiten toegankelijker te
maken voor studenten. Dit verwacht ik te doen door te proberen enkele activiteiten een meer
interactief karakter te geven. Dit bevordert hopelijk ook de contacten tussen docenten en studenten,
die soms louter praktisch van aard zijn. Hierbij zou men kunnen denken aan een debatactiviteit, maar
in principe ligt de exacte invulling van dit plan nog open. Aankomend jaar zal ik in de
dryadecommissie gaan om in samenwerking met hen op zoek te gaan naar verdere mogelijkheden.
Bovendien is mij vorig jaar opgevallen dat ik voor de reguliere openingstijd van het hok (te weten half
1) een significant aantal keren in het hok heb willen zijn. Met het vermoeden dat ik hierin niet de enige
ben, ga ik in de eerste periode van mijn bestuurslid-zijn het hok eerder openen.
Tot slot wil ik de lijn van het 24e bestuur doorzetten en de integratie van eerste- en ouderejaars zo
soepel mogelijk laten verlopen. Hiermee blijft de FUF een verse en gevarieerde vereniging.
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BIJLAGEN

BALANS PER 18-9-2014
Op de ALV zal een actuele versie van de balans worden gepresenteerd. Deze zal naar verwachtingen
weinig afwijken van de huidige versie, die per 18 september is opgesteld.
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BEGROTING 2014-2015
Inkomsten
Contributie
Restant 2012-2013
Subsidie departement 2015
Subsidie departement 2014

€ 3.000,00
€ 1.650,00
€ 1.260,00
€ 1.200,00

Reservering perspectiefdag
Reserveringen Dies Natalis Lustrum

€ 350,00
€ 1.000,00

Sponsors
Opname spaartegoeden

€ 250,00
€ 650,00
€ 9.360,00

Totaal

Uitgaven
Algemene Leden vergaderingen
Almanak
Bankkosten
Bestuurskleding
Borrels
Commissieaftrap
Commissievoorlichting
Constitutieborrel
Contributie SSF
Contributie U-fonds
Contributie Vidius
Cultuurcommissie
Dies Natalis Lustrum 2015
Docentencafécommissie
Dryadecommissie
Eindejaarsbarbecue
Familiedagcommissie
Feestcommissie
Filmgroep
Gamegroep
Initiatievenpot
Inventaris
Kick-off activiteit
Kookcommissie
KvK kosten
Liftwedstrijd
6

€ 200,00
€ 50,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 25,00
€ 650,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 45,00
€ 50,00
€ 1.400,00
€ 280,00
€ 1.000,00
€ 350,00
€ 100,006
€ 350,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 200,00
€ 50,00
€ 300,00
€ 180,00
€ 40,00
€ 50,00

Reservering
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Merchandise
Midyearsuitje
Oktoberfeest
Open podium
Perspectiefdag
Promotie
Reiscommissie
Sinterklaasactiviteit
Sportcommissie
Tentamenweek activiteiten
Toneelgroep
Uur-of-5-borrel
Voorraad
Website

€ 20,00
€ 350,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 350,00
€ 20,00
€ 400,00
€ 20,00
€ 60,00
€ 90,00
€ 300,00
€ 110,00
€ 50,00
€ 60,00

Onvoorzien (9,94%)

€ 930,00

Totaal

Resultaat

€ 9.360,00
€ 0,00
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COMMISSIELIJST
Bijgevoegd is een overzicht van de in de FUF actieve commissies, groepen en collectieven.

Commissies op basis van inschrijving
Almanakcommissie
Aan het einde van elk jaar is de Almanakcommissie verantwoordelijk voor het creëren van een
jaaroverzicht met verhalen, foto's en getuigenissen over het afgesloten FUF-jaar. Denk hierbij aan
reflectie op activiteiten, markante gebeurtenissen en geliefde (nieuwe) leden. De invulling hiervan is
op inzicht van de commissie.
Boekencommissie
De Boekencommissie is verantwoordelijk voor het sluiten en bewaken van contracten die de leden van
de FUF toegang geven tot voordelige boekendeals voor studieboeken.
Cultuurcommissie
De Cultuurcommissie biedt de FUF-leden uiteenlopende activiteiten aan. Elk kwartaal organiseert
deze groep cultuurliefhebbers een activiteit gaande van een bezoek aan een symfonisch concert tot een
middagje kleien en alles daartussenin.
Dryadecommissie
De Dryadecommissie geeft docenten en studenten de kans om op fora en symposia hun medefilosofen
te vermaken en verlichten met stof die zij persoonlijk interessant vinden en niet direct te vinden is in
de cursusstof.
Feestcommissie
Veelal in samenwerking met onze zusterverenigingen verzorgt de Feestcommissie jaarlijks enkele
feesten waar de leden van de FUF zich naar hartenlust kunnen misdragen. Deze gaan meestal
vergezeld van uiteenlopende thema's als de Pret in de Sovjet of Going Down and Dirty with Disney.
Dit jaar zal het organiseren van het gala ook overgelaten worden aan de Feestcommissie. Creativiteit is
een must voor leden van deze commissie!
Kookcommissie
Jaarlijks is de Kookcommissie verantwoordelijk voor het verzorgen van een diner voor docenten die
zich in de culinaire watten gelegd willen laten worden. Tevens verzorgt deze commissie het eten op
het introductiekamp. Dankzij de vele kookbijeenkomsten een favoriete commissie onder
keukenprinsen en -prinsessen.
Merchandisecommissie
De Merchandisecommissie biedt de leden van de FUF een reeks aan producten waarmee zij hun
loyaliteit aan de FUF kunnen tonen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld kledingartikelen, mokken, pennen
en vele andere snuisterijen. Ook in deze commissie kunnen creatieve geesten zich naar hartenlust
uitleven.
Open-Podiumcommissie
De Open-Podiumcommissie verzorgt jaarlijks een evenement waar FUF-leden en docenten de
gelegenheid krijgen om hun talenten tentoon te spreiden. Dankzij deze commissie kunnen
belangstellenden genieten van elkaars muzikaal of dichterlijk talent, of zich laten vermaken met een
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dans-act of een fotografische expositie. Tevens is er traditiegetrouw ruimte voor een kort voorproefje
van de werken van de FUF-toneelgroep.
Reiscommissie
Voor velen is de meest memorabele activiteit van het jaar de studiereis. De Reiscommissie neemt elk
jaar de taak op zich om een tot in de puntjes uitgestippelde reis te organiseren voor FUF-leden die niet
bang zijn zich het avontuur in te storten in uitheemse oorden als Wenen, Rome of Edinburgh. Tijdens
deze reizen komen allerlei activiteiten aan bod die relevant zijn voor de studie. Denk hierbij aan een
lezing van een docent van een plaatselijke universiteit, een bezoek aan de geboorteplek van een
inheemse filosoof, of rondleidingen door musea en faculteiten die interessant zijn voor de leergierige
reiziger. Idealiter wordt het reisgezelschap aangevuld met een docent of twee om te delen in het
plezier en een college te geven in de context van de locatie. Tevens is er voldoende ruimte voor
ontspanning en het opsnuiven van minder hoogdravende cultuur.
Sportcommissie
De Sportcommissie verzorgt activiteiten die de leden van de FUF gezond en sterk houden. Dit kunnen
uiteenlopende zaken als zaalvoetbal, boogschieten of ultimate frisbee zijn.

Commissies op basis van uitnodiging
Alumnicommissie
De Alumnicommissie verzorgt het contact met Autarkeia, de vereniging van onze alumni. Deze
commissie stelt onze beide verenigingen in staat gezamenlijk te participeren in activiteiten die
interessant zijn voor afgestudeerde leden, zoals met name dit jaar de Lustrumweek.
Docentencafécommissie
Deze commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van het docentencafé. Dit is een gelegenheid
waarbij sprekers (docenten en studenten) gevraagd worden iets persoonlijks te combineren met hun
vakgebied in de filosofie. Denk hierbij aan Zomergasten.
Introductiecommissie
De Introductiecommissie heeft als taak het introkamp voor de eerstejaars te organiseren. Het is aan
deze commissie om het kamp soepel te laten verlopen en de commissie is tevens verantwoordelijk
voor wat er plaatsvindt op dit drie dagen durend kamp.
Kascommissie
De Kascommissie ondersteunt de penningmeester van het bestuur in zijn of haar taak de financiële
gezondheid van de FUF te waarborgen. Hierom bestaat deze commissie voornamelijk uit oudpenningmeesters en moet er minstens één leek in zitten.
Oktoberfeestcommissie
Het Oktoberfeest is een jaarlijks georganiseerd evenement, speciaal gericht op de eerstejaars. Het
wordt altijd voorafgegaan door een diner met de mentoren en tutoren. Op het feest zelf geven
verscheidene docenten een kleine informele presentatie dat inhaakt op het thema gekozen dat jaar. Dit
is de ideale gelegenheid voor eerstejaars studenten om een andere kant van hun docenten te leren
kennen. Ouderejaars zijn rond 22.00 uur ook welkom op het feest.
Sponsorcommissie
De doelstelling van de sponsorcommissie is het vergaren van extra vermogen in geld of natura. Dit
zorgt ervoor dat wij onze activiteiten niet hoeven in te krimpen met het oog op de bezuinigingen. De
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voornaamste sponsoren zullen bestaan uit een stamkroeg en een boekenleverancier, maar de
commissie neemt komend jaar het initiatief sponsorcontracten af te sluiten met anderen. De
sponsorgelden kunnen commissiegericht worden toegekend of als sponsoring van de gehele FUF.
Omdat de FUF op minder geld moet gaan rekenen vanuit het departement, zal onze financiële
toekomst meer gaan leunen op inkomsten vanuit sponsors. Omwille van de serieuzere taak die deze
commissie krijgt is besloten dat de Sponsorcommissie op basis van uitnodiging zal rekruteren.

Groepen
Borrelgroep – ‘’Borrelcollectief ‘Leg ’t Loodje’’’
Een recente uitvinding van onze enthousiaste eerstejaars: Borrelcollectief 'Leg 't Loodje'. Voor wie
niet genoeg krijgt van borrelen met zijn favoriete FUF’ers.
Toneelgroep
Elk jaar studeert de toneelgroep een toneelstuk in dat vervolgens wordt opgevoerd. Iedereen die zich
graag op het podium begeeft, of zelfs daarachter, kan zich aan de Bühne wagen. De toneelgroep is
altijd blij met nieuwe leden.
Filmgroep
De filmgroep van de FUF is voor de liefhebbers van het witte doek. Van genieten van pareltjes van de
klassieke cinema tot lachen om de gruwelijkste miskleunen, de filmgroep organiseert het allemaal
voor haar mede-filmliefhebbers op de daarvoor bestemde filmmiddagen. De keuze van thema’s en
films staat in principe vrij, met als addendum dat het wel een beetje netjes moet blijven.
Muziekgroep
De muzikanten van de FUF kunnen via de muziekgroep makkelijk met elkaar in contact komen.
Vervolgens kunnen zij door jamsessies te organiseren een band vormen en eventueel het resultaat op
het open podium ten gehore brengen.
Gamegroep
De Gamegroep organiseert jaarlijks gamemiddagen waar iedereen, van nerd tot noob, welkom is.
Toegankelijkheid is het devies; denk aan gezelligheids-georiënteerde spellen als Mario Party. Deze
groep is ook een vruchtbare bodem om kleinere game-avondjes te organiseren bij FUF-leden thuis.
Het schijnt zelfs ooit voorgekomen te zijn dat er een bordspellenmiddag georganiseerd is!
Whiskygroep
Na de uitermate succesvolle whiskyproeverijen van de voorgaande jaren zal de whiskygroep wederom
als platform dienen om whisky-connaisseurs bij elkaar te laten komen om de barbaren onder ons in de
fijne kunst van het whisky drinken te onderwijzen.

Collectieven
DJ-collectief
De leden van dit collectief stellen zich beschikbaar om op feesten en gelegenheden plaatjes te draaien.
Als dank hiervoor hoeven zij geen entree te betalen en hebben ze recht op twee gratis consumpties.
Grafisch collectief
De leden van het grafisch collectief ontwerpen o.a. posters voor activiteiten, mocht hier behoefte aan
zijn. Ook kunnen zij bij voorbeeld officiële uitnodigingen vormgeven voor het bestuur.
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Hokcollectief
Indien de bestuursleden door bepaalde incidentele omstandigheden hun hokdag of een deel hiervan
niet kunnen uitvoeren zal iemand uit het hokcollectief fungeren als hok-oppas. Dit houdt in: Zorgen
dat het hok schoon, opgeruimd en intact blijft en zo nodig het hok openen of sluiten.
Tapcollectief
Dit collectief stelt zich beschikbaar om bardiensten te draaien op feestjes. Als bedankje krijgen ze
gratis toegang tot het feest en twee consumpties.
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JAARPLANNING
Opmerkingen

Periode 1: 1 september to aan 8 november

35

27-29 aug

Introkamp

36
37

1-2 sep

37

11-sep

Maandelijkse borrel

38
39

19 sep
25 sep

Tafeltennis
Forum

39

26 sep

Kick-off/commissiemarkt

40
41
41

2-okt

Facultaire introductie
9-sep

Filosofisch café

Wissel-ALV
7-okt
9-okt

Filosofisch café

42
42

13-okt
15-okt

Commisie aftrap

43

20-okt

Gamemiddag

43

23-okt

Oktoberfeest

44

30-okt

karaoke-avond

45

7-nov

Hokactiviteit

Maandelijkse Borrel

Docentencafé

opmerkingen

Periode 2: 10 november tot aan 31 januari

46

11-nov

Filosofisch café

46

13-nov

Maandelijkse borrel

47
47

17-nov
20-nov

Cultuuractiviteit

47

21-nov

Filmmiddag

48
49
49
50

26-nov
1-dec
4-dec
9-dec

Sportactiviteit

50

11-dec

Kerstborrel

51

15-dec

Dryadeactiviteit

51

19-dec

Kersthokactiviteit

Feest

Gamemiddag
sinterklaas
Filosofisch café

52

Kerstvakantie

1

Kerstvakantie

2

6-jan

Filosofisch café

2

8-jan

Maandelijkse borrel

3

14-jan

Cultuuractiviteit

3

16-jan

Filmmiddag

4

20-jan

Sportactiviteit

5

Tentamenweek

30-jan tot 1-febr

MYU

Tentamenweek

20

opmerkingen

Periode 3: 2 februari tot aan 11 april

6

4-feb

Uur of vijf borrel

6
7

6-feb
10-feb

Dryadeactiviteit

7

12-feb

Maandelijkse borrel

8
8

17-feb
19-feb

Gamemiddag

9
11

23-feb
10-mrt

Sportactiviteit

11

12-mrt

Maandelijkseborrel/ H-ALV

12

19-mrt

Open podium

13

23-mrt

Filosofisch café

Gala

Filosofisch café

Cultuuractiviteit

13
14
15

2-apr
7-apr

15

10-apr

Liftwedstrijd olv oud bestuur

16

maandelijkse borrel
Filosofisch café

Tentamenweek

Hokactiviteit

Tentamenweek

Studieries

Onderwijsvrije week

opmerkingen

Periode 4: 20 april tot aan 27 juni

18

28-april tot 2-mei

Lustrum/dies

19
20

7-mei
12-mei

dryadeactiviteit

20

14-mei

Maandelijkse borrel

21
22
23
24

20-mei
28-mei
4-jun
9-jun

cultuuractiviteit

24

11-jun

Maandelijkse borrel

25

17-jun

sportactiviteit

Filosofisch café

uur of vijf borrel
Feest
Filosofisch café

26

Tentamenweek

26

26-jun

Eindejaarsbbq

Periode 1: 1 september to aan 8 november

35

26-27-28aug

Introkamp

36

1-2sep

Facultaire introductie

37

8-sep

37

10-sep

Maandelijkse borrel

39

25-sep

Kick-off/comissiemarkt

40

2-okt

Filosofisch cafe

Wissel ALV
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SAMENWERKINGSVERBANDEN VAN DE FUF
Alumnivereniging Autarkeia
Het contact met Autarkeia, de vereniging voor oud-filosofiestudenten in Utrecht, heeft nooit echt
gevlot. Dit betreuren wij ten zeerste en we gaan ons er dan ook voor inzetten om de banden aan te
halen. Hiervoor is vorig jaar een visiedocument opgesteld. Aan de hand hiervan gaan we proberen het
contact tussen huidig en voormalig leden levendiger te maken dan het nu is.
Philosophers’ Rally
De Philosophers’ Rally is een tweedaags congres dat vanuit de SSF ieder jaar in een andere stad
georganiseerd wordt door een commissie met dezelfde naam. Dit jaar vindt de Rally in Groningen
plaats. De FUF zal met de organisatie niet veel van doen hebben, maar we zullen er wel voor zorgen
dat onze leden ervan op de hoogte blijven.
Studieverenigingenoverleg Geesteswetenschappen
De SVO bestaat uit afvaardigingen van studieverenigingen gelieerd aan één of meerdere opleidingen
van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Via de SVO krijgt de FUF veel
belangrijke informatie binnen. Bovendien maakt de SVO het ons gemakkelijk contacten te
onderhouden met andere verenigingen. Ieder jaar organiseert de SVO enkele supradisciplinaire
activiteiten. Hieraan kan de FUF vrijblijvend meedoen. Ook is er de mogelijkheid om zitting te nemen
in een commissie.
Stichting voor Studieverenigingen Filosofie
Via de SSF onderhoudt de FUF betrekkingen met andere studieverenigingen Wijsbegeerte. Hiermee
worden activiteiten zoals de Philosophers’ Rally en de Perspectiefdag georganiseerd.
VIDIUS
Door betrokken te blijven bij VIDIUS, het overkoepelende studentenorgaan van de Utrechtse
studenten, is de FUF altijd op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de universiteit, de gemeente en
de rijksoverheid, waardoor we zo goed mogelijk veranderingen kunnen anticiperen.
Stamkroeg
Onze stamkroeg is Café Ouwe Dikke Dries. Deze samenwerking is voor alle betrokkenen prettig en
dat willen we graag zo houden.
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