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___________________________________________________________ 

 
 

   

 

VOORWOORD 

 
Faculty Club op afstand samen 
 
We hebben een bewogen jaar achter de rug 

waarin we elkaar veel minder hebben kunnen 
ontmoeten dan we hadden gewild. De Faculty 
Club is onder normale omstandigheden een 
bruisende sociëteit waar ontmoeting, reflectie en 
uitwisseling vooropstaan. De korte periode dat 
we open waren, heeft aangetoond hoe dierbaar 
de Club ons is. In de overige maanden is er 

achter de schermen doorgewerkt. Het is 
bewonderenswaardig hoe in de hele 
maatschappij velen creativiteit aan de dag 
leggen om er iets van te maken. Zo ook bij ons. 
Ondanks de langdurige sluiting is de Faculty Club 

voor veel leden een inspirerende locatie voor 
ontmoeting, debat en uitwisseling, met elkaar en 

anderen. Ik kijk ernaar uit dat we weer volledig 
open kunnen gaan en op geen enkele wijze 
worden gelimiteerd door corona gerelateerde 
maatregelen.  
 
Ronald Bleys 

Voorzitter Faculty Club 
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Jaarbeeld Faculty Club september 2020 – augustus 2021 
 
Inleiding 

 
In dit jaarbeeld van de Faculty Club blikken wij terug op het academische jaar 2020 - 2021. Het 
was een jaar dat opnieuw in het teken stond van Covid-19 en de beperkende maatregelen die 
moesten worden genomen. Dit bracht niet alleen onzekerheid op het gebied van gezondheid voor 
onze leden en hun dierbaren, maar had uiteraard ook gevolgen voor de activiteiten van de Faculty 
Club. Ondanks de beperkingen bleef de Faculty Club voor veel van onze (online) bezoekers een 
inspirerende omgeving. 

 
Na een veelbelovende start van het nieuwe jaar moesten wij helaas na enkele weken opnieuw 
onze deuren sluiten vanwege de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus. Vanaf medio 
oktober 2020 tot en met medio juni 2021 bleef de Faculty Club gesloten. Wat in eerste instantie 
een tijdelijke sluiting van enkele weken leek te zijn, bleek uiteindelijk een langdurige sluiting van 
acht maanden. Hoewel het in deze periode niet mogelijk was om elkaar fysiek te ontmoeten, 

konden we gelukkig toch contact met elkaar houden door online ontmoetingen te organiseren. 
Mede naar aanleiding van de online activiteiten was er een lichte stijging van het aantal leden. We 
brachten onder meer een online toost uit tijdens de allereerste digitale nieuwjaarsreceptie uit de 
geschiedenis van de Faculty Club en streden om mooie prijzen tijdens een vrolijke online 
nieuwjaarsbingo. We organiseerden verschillende online borrels, brunches & diners en velen van 
ons deden mee aan de uitdagende online Utrecht Quizzen. Populair bleek vooral de Escaperoom 
‘Het spookt in het Academiegebouw’: deze werd uiteindelijk drie keer georganiseerd.   

 
Vanaf maandag 17 juni ging de Faculty Club stap voor stap weer open en kwam er ruimte voor 
nog enkele zomerse activiteiten op locatie. We organiseerden eind juni een drukbezochte hybride 
Summer Pub Quiz en sloten begin juli gezamenlijk het veel te korte activiteiten-seizoen af met de 
heerlijke Summer Drinks in onze tuin. Daarmee eindigde het academische jaar, dat gekenmerkt 
werd door beperkende maatregelen, langdurige sluiting, online contacten en hybride activiteiten, 
toch nog op feestelijke wijze óp locatie!  

 
 
________________________ 

 
Terugblik zomeronderhoud  
 

Voorafgaand aan het academische jaar 2020 – 2021 werd er achter de schermen weer hard 
gewerkt aan het jaarlijkse zomeronderhoud van het Academiegebouw en de Faculty Club. Een 
aantal weken lang was de Faculty Club in de kundige handen van schilders, hoveniers en 
timmerlieden. En met resultaat! 
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1. Ledenactiviteiten 
 
Leden 
 
De Faculty Club telt momenteel bijna 3.400 leden. Verreweg het grootste deel van het 
ledenbestand bestaat uit medewerkers van onze universiteit. Het aantal jonge leden groeit 
gestaag.  

 
Lid voor het leven   
                                                                                        

 
 
Samen met Gerard 't Hooft was Martinus 
Veltman één van onze twee Leden voor het 
Leven. Hij kreeg dit lidmaatschap in 1999 door 

het bestuur aangeboden tijdens de feestelijke 
receptie na het behalen van de Nobelprijs. 
 

Nobelprijswinnaar Martinus (Tini) 
Veltman overleden 
 
Op 4 januari overleed Nobelprijswinnaar 
Martinus (Tini) Veltman op 89-jarige leeftijd. 
Professor Veltman was van 1966 tot 1981 

hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en 
ontving in 1999 samen met Gerard ’t Hooft de 

Nobelprijs voor de Natuurkunde voor het 
ophelderen van de kwantumstructuur van de 
elektrozwakke interacties in de natuurkunde. 
 

Toenmalig voorzitter professor Dop Bär mocht 
dit bijzondere lidmaatschap destijds aanbieden 
en hij herinnert zich zijn reactie heel goed. Een 
eigenzinnige man met humor. Waar professor 
't Hooft beleefd dankte voor de eer, vroeg 
professor Veltman: ‘Wat is dat voor club? Ik 
word niet van elke club zo maar lid.’ Typerend 

voor hem, een bijzonder aardige oude 
brombeer, aldus Dop Bär.  

 
Programmacommissie 
 

Een actieve programmacommissie draagt zorg voor de maandelijkse ontmoetingen, culturele 
evenementen, huiskamerdebatten en bijzondere diners. Activiteiten die leden (meestal) gratis met 
introducé(s) kunnen bijwonen. 
 
De programmacommissie is dit jaar ongewijzigd gebleven en bestaat uit Esther van Zoen (Directie 
Communicatie & Marketing, voorzitter), Petra van Dijk (Dynamics of Youth), Artan Jacquet 
(Algemene Bestuursdienst), Titia de Kramer (bestuurslid), Sara Pot (Alumni Office), Bas Schreiner 

(Faculteit REBO) en Paul ter Veld (Directie ITS). 
 
Programmacommissie 2020 - 2021 
 

   
 
Programma, activiteiten en netwerken (voortgang): 

- De programmering van activiteiten kent meer diversiteit om ook internationaler, jonger 

publiek te trekken conform de bestuursambities die benoemd zijn tijdens de Algemene 

Ledenvergadering op 17 september 2020. 

- Er is (hernieuwde) samenwerking met bestaande (interne) netwerken als International 

Neighbour Group, Studium Generale, Jong OBP en Universiteitsfonds (alumninetwerk). Er 

is tevens samenwerking met externe netwerken als Utrechts Archief en Oud Utrecht. 
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Terugblik ledenactiviteiten   
 
Vanaf 24 augustus 2020 ging de Faculty Club weer open, al golden er wel aanvullende 

maatregelen. Deze waren noodzakelijk om een veilig bezoek en een gepaste afstand van 1,5 
meter voor onze leden te kunnen garanderen. Zo was er een looproute ingericht en hanteerden we 
een maximum aantal gasten per dag. Hiervoor vroegen we onze leden om op voorhand online hun 
bezoek te reserveren. Na een maandenlange stilte genoten veel leden weer van de mogelijkheid 
om in de Huiskamer of op het terras te zitten. Wederom bleek de tuin een heerlijke plek om te 
vertoeven en voor velen geeft de tuin een extra dynamiek aan activiteiten.  
 

Vanaf september gingen ook de programma-activiteiten weer voorzichtig van start. Het jaar begon 
traditiegetrouw met een muzikaal Happy Hour in september. Vervolgens vond medio september 
onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Helaas waren wij kort daarna genoodzaakt om 
de daaropvolgende activiteiten af te gelasten vanwege de aangescherpte maatregelen. Wij gingen 
op zoek naar alternatieven voor ontmoeting en werkten op de achtergrond door aan 
programmering voor onze leden. Het resulteerde in een hybride programmering.  

 
Een overzicht van de (online) programma-activiteiten: 
 

Utrecht Quiz: Utereg, me stadsie! 
 

 
 

In augustus bedachten onze leden Erik 
Roelofs en Armand Heijnen een online Utrecht 
Quiz om onze kennis te testen. Het Happy 
Hour van juni 2020 zou in het teken hebben 
gestaan van de 898e verjaardag van Utrecht. 
Maar hoe goed kent u Utrecht eigenlijk? De 
inzendingen stroomden binnen en er bleken 

ware Utrecht-kenners binnen de Faculty Club 
te zijn. In totaal ontvingen wij meer dan 150 
reacties met als winnaar Leon Wessels.  
 

Happy Hour - Welkom terug!  
 

 
 

Op donderdag 3 september organiseerden 
wij een feestelijk Happy Hour om iedereen 
weer welkom te heten in de Faculty Club.  
Het bestuur blikte samen met de aanwezige 
leden terug op de afgelopen maanden en keek 
alvast voorzichtig vooruit naar het komende 
jaar. Vanwege de 1,5 meter-maatregelen 

konden er 20 gasten aanwezig zijn. Er was live 
muziek en na afloop serveerden wij een 
'Welkom terug Happy Hour dagschotel'.  
 

Algemene Ledenvergadering 
 

 
 
Op donderdag 17 september vond de 
Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens de 
vergadering werd Annie Tummers benoemd 

Utrecht Quiz: Wereldberoemde Utrechters 
 

 
 
De nieuwsbrief van september stond in het 
teken van wereldberoemde Utrechters. 
Wereldberoemd, in ieder geval in Utrecht …  
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als nieuwe penningmeester. Zij volgt hiermee 

Hein ter Linden op die een andere portefeuille 
in het bestuur kreeg. Er werd tevens afscheid 

genomen van kascommissaris Hein Hoitink. 
Manager fondsenwerving Robbert Jan 
Feunekes zet zijn werkzaamheden voort 
samen met studentendecaan Frank Peters. 
 

Door de jaren heen hebben stad en universiteit 

heel wat bekende gezichten opgeleverd. Van 
Ina Boudier Bakker en Trijn van Leemput tot 

Marco van Basten en Gerrit Rietveld. Wie zijn 
deze geportretteerden? Bij deze online Utrecht 
Quiz stroomden er meer dan 30 inzendingen 
binnen met als winnaar alumnus Dick de Jong. 

Utrecht Quiz – universitaire afkortingen 
 

 
 
In november presenteerden wij weer een 
online Utrecht Quiz: Universitaire afkortingen. 
De inzendingen stroomden binnen en er 
bleken veel leden met kennis van universitair 
jargon binnen de Faculty Club te zijn. We 

ontvingen in totaal 65 inzendingen en uit alle 
goede inzendingen werd een winnaar geloot. 
Ingrid Dahmen mag zich ware Utrecht-kenner 
noemen.  
 

Feestelijk brunchen en borrelen  
 

 
 
Speciaal voor de feestdagen stelde onze 
cateraar Vineyard in november diverse 
brunch- en borrelboxen samen. De lekkere 
culinaire boxen werden allemaal thuis bezorgd, 
uiteraard door onze vertrouwde Vineyard 

collega’s. Hiermee konden we het ook thuis 
gezellig maken en waren we op afstand toch 
samen. 

Culinair driegangenmenu Faculty Club 

 

 
 
In de maand december genoten we thuis van 
een Faculty Club diner. Normaal gesproken 

vinden er in de maand december veel 
activiteiten plaats en bruist het in de Faculty 

Club. Hoewel we elkaar fysiek even niet 
konden ontmoeten, was er gelukkig een 
heerlijk culinair driegangenmenu van onze 
cateraar Vineyard. De gerechten hoefden 
alleen nog verwarmd te worden. In een 
handomdraai serveerden we hiermee thuis een 
culinair driegangenmenu.  

 

Faculty Club Kerstmuziekquiz  

 

 
 
Speciaal voor de feestdagen bedacht onze 
pubquizmaster Erik Roelofs een online 

Kerstmuziekquiz. Wie kent deze nummers 
niet: Last Christmas, Jingle Bells en All I want 

for Christmas is you. Maar wat is nu eigenlijk 
de best verkochte kerstsingle aller tijden? De 
vragen bleken niet makkelijk en slechts tien 
leden wisten (een deel van) de vragen te 
beantwoorden. Winnaar Merijn Smelt mag zich 
terecht Faculty Club Kerstmuziekmaster 2020 
noemen en won een feestelijk borrelpakket! 

 

Kerstvieren met Natalja en Artan          

 

Voor velen zagen de kerstdagen er in 2020 

anders uit dan in andere jaren. Hoe vierden 

Online Nieuwjaarsborrel met bingo 
 
Op donderdag 28 januari vond de eerste 
online nieuwjaarsreceptie uit de geschiedenis 
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onze leden dit jaar kerst? We vroegen Natalja 

Macnack en Artan Jacquet in december naar 
hun kerstdagen.  

 

 
 
Natalja koestert warme herinneringen aan 

kerstvieringen met heerlijke traditionele 
Surinaamse gerechten. Zij miste vooral het 
samenzijn met vrienden en familie. Ook Artan 
moest dit jaar de goede gesprekken bij het 
haardvuur missen. Verder ontbrak de 
traditionele kerstster voor het raam. Wel was 
er dit jaar veel groen en rood in huis. 

 

van de Faculty Club plaats. Met meer dan 60 

leden brachten we een digitale toost uit op het 
nieuwe jaar met bubbels en wat lekkers.  

 

 
 
De feestelijke borrelboxen werden door onze 

Vineyard-collega’s aan huis afgeleverd. 
Vervolgens werden we meegenomen in een 
vrolijke Nieuwjaarsbingo die bol stond van de 
vele bijzondere getallen die met de universiteit 

en de Faculty Club te maken hebben. Tot groot 
plezier van velen waren er ook verschillende 
Vineyard-collega's aanwezig deze avond.  
 

Samen op afstand Valentijnsdag vieren     

 

 
 
All you need is love ... op 14 februari vierden 
we samen - op afstand - Valentijnsdag! Dit 
jaar dekten we thuis een feestelijke tafel voor 
onze geliefden en genoten we vanuit huis van 
een heerlijke Valentijnsbrunchbox. We dachten 

ongetwijfeld ook even terug aan 2020 toen we 
ons allereerste Valentijnsdiner in de Huiskamer 
vierden en we luisterden naar de bijzondere 
verhalen van onze tafelgenoten en de mooie 
lezing van gedragsbioloog dr. Claudia Vinke 
over de wereld van verliefdheid …   

Samen ontsnappen uit Academiegebouw!  
 

 
 
Op 30 maart, 15 april en 18 mei speelden 

we het bloedstollende online Escapespel 'Het 

spookt in het Academiegebouw'       . De 

Escaperooms waren snel volgeboekt en er 

deden in totaal ruim 180 leden mee. Samen 
ontdekten we geheime codes op de lockers, 
we ontcijferden boodschappen in Zaal 1636 en 
achtervolgden vliegende tapijten met 
aanwijzingen in de Aula. De indringers deden 
hun best om het ons lastig te maken en ons 

voor eeuwig te laten te verdwalen in dit 
cryptische labyrint....   
 

Samen genieten van een Paas Brunchbox  
 

 
 

Zoek mee met de Faculty Club! 
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In april was er een feestelijke brunchbox voor 

het Paasweekend samengesteld. Een 
uitgebreid Paas-assortiment zodat de tafel 

volstond met allemaal lekkere dingen. Zo 
vierden we op afstand samen Pasen met 
elkaar! We genoten onder meer van een 
Paasclubsandwich, mini wraps en heerlijke 
quiches. Natuurlijk ontbraken ook zoetigheden 
niet, zoals een chocoladebloempotje en 

meringues. De brunch werd compleet gemaakt 
met heerlijke tropical smoothies.  
 

In mei fristen we ieders geheugen op met een 

Faculty Club-speurtocht! We speurden als een 
echte Sherlock Holmes online door de Club en 

benoemden de juiste locaties. Elke foto liet 
een detail zien van 20 plekken in de Club. Het 
viel niet mee om alle antwoorden te vinden. 
Begrijpelijk, want het was alweer enige tijd 
geleden dat we in de Huiskamer waren!  
De ware Faculty Club-kenner bleek uiteindelijk 

en wellicht niet helemaal verrassend … onze 
gastheer Pieter de Jong! 
 

(Online) Faculty Club Ontmoetingen 
 

 
 
In mei brachten we onze leden online met 

elkaar in contact om samen - op opgepaste 
afstand - te lunchwandelen of samen te 
genieten van een virtuele lunch of een virtuele 
borrel. Waar we normaal gesproken regelmatig 
met elkaar gingen borrelen, lunchen of 
dineren, konden we elkaar nu hoofdzakelijk 

virtueel ontmoeten. Toch bleef de behoefte om 
elkaar te ontmoeten groot, daarom gingen wij 
op zoek naar andere vormen van ontmoeting. 
Een tiental leden deed hier aan mee. 
 

Summer Pub Quiz 
 

 
 
Op woensdag 30 juni vond een hybride 

Summer Pub Quiz plaats. Onder het genot van 
een zomers drankje en een borrelhapje 
daagden we 50 deelnemers uit om onze 
zomerse (muzikale) vragen te beantwoorden. 
Een deel van de teams speelde mee vanuit de 
Huiskamer van de Faculty Club en een deel 

van de teams speelde mee vanuit hun eigen 
huiskamer. De eerste hybride Pub Quiz uit de 
geschiedenis van de Faculty Club bleek 
daarmee een succes. 
 

Thuis genieten van de Faculty Club  

 

 
 
Met de zomer in het zicht verzamelden wij in 
juni enkele sportieve tips, culturele 
lichtpuntjes, en lekkere en gezonde recepten 
van onze cateraar Vineyard. Zo was er onder 
meer een gezonde wrap met avocado voor de 

lunch of een pittige groenteburger voor het 
avondeten. En voor de liefhebbers van het 
witte goud was er weer een heerlijk recept 
voor een aspergemenu met zalm voor twee 
personen.  

Faculty Club Summer Drinks 

 

 
 
Op donderdag 8 juli sloten we het jaar 
samen af met de Faculty Club Summer Drinks 
We genoten in een zonnige tuin van nieuwe 
ontmoetingen, een zomers drankje en een 
lekker borrelhapje. We blikten samen terug op 

het afgelopen jaar en keken alvast vooruit 
naar het komende academisch jaar. We 
genoten daarbij van de mooie muziek van 
Django’s Tigers en een lekkere zomerse 
dagschotel.  
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Uitgestelde activiteiten … 
 
Met veel plezier hadden wij een najaarsprogramma samengesteld met interessante lezingen, 

culinaire diners en sociale ontmoetingen. Vanwege de aangescherpte maatregelen waren wij 
helaas genoodzaakt om een aantal van deze activiteiten af te gelasten.  
 
Een overzicht van de programma-activiteiten die geen doorgang konden vinden: 
 
• Woensdag 30 September 2020: 'This is our University Lecture series' met 

universiteitshoogleraar José van Dijck  

• Donderdag 1 oktober 2020: Happy Hour Oktober met live jazz van Tamar Aprahamian  
• Woensdag 7 oktober 2020: Rondleiding nieuwe blibliotheek Neude met aansluitend dagschotel 

Meneer Potter 
• Woensdag 21 oktober 2020: 'This is our University Lecture series' met universiteitshoogleraar 

Frits van Oostrom 
• Donderdag 5 november 2020: Happy Hour November met aansluitend Happy Hour Dagschotel 

• Woensdag 25 November 2020: Wildavond 
• Woensdag 2 december 2020: 'This is our University Lecture series' met universiteitshoogleraar 

Hans Clevers 
• Donderdag 3 december 2020: Happy Hour December met aansluitend Happy Hour Dagschotel 
 
Voor onze (buitenlandse) leden én leden van de International Neighbour Group (ING) werd de 
samenwerking met de Faculty Club verder hernieuwd. De programmering werd meer op elkaar 

afgestemd en gekeken werd naar gedeelde doelstellingen. Dit past ook in het beleid om (jongere) 
buitenlandse universitaire medewerkers met de Faculty Club kennis te laten maken. Vanwege de 
maatregelen kon de programmering helaas geen doorgang vinden.  
 
De programmacommissie streeft ernaar om alle programma-activiteiten naar het komende jaar te 
verplaatsen. 
 

De Faculty Club van … 
 
In de maand december ging een nieuwe rubriek in de nieuwsbrief van start: hierin vertellen leden 

iets over zichzelf en waarom zij lid zijn van de Faculty Club. Daarna geven zij het stokje door aan 
iemand anders. Het doel hiervan is om - ondanks de afstand - nader kennis met elkaar te kunnen 
maken. De volledige interviews zijn terug te vinden op onze website. 

 
Hieronder blikken we kort terug op de interviews: 
 

Karin van den Boogaert 
  

 
 
Karin van den Boogaert is alumnus bij de 

Faculteit Recht, Economie, Bestuur & 
Organisatie. Met haar eigen bedrijf Science ON 
AIR helpt zij wetenschappers om in de media 
te komen. Karin is ruim twee jaar lid van de 
Faculty Club. Haar leukste herinnering is de 
Smartlappenavond: ‘We gingen in polonaise 

Hajo Reijers  
 

 
 
Hajo Reijers is hoogleraar in de informatica 

en doet onderzoek naar de wijze waarop 
organisaties hun werkprocessen kunnen 
automatiseren. Hajo is lid sinds 1 januari 2019 
en spreekt graag af in de Faculty Club. Hij 
overweegt om er een ritueel van te maken: 

https://www.uu.nl/organisatie/faculty-club/activiteiten
https://www.uu.nl/organisatie/faculty-club/de-faculty-club-van
https://www.uu.nl/organisatie/faculty-club/de-faculty-club-van
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door de Club, niet wetende dat het heel kort 

daarna uit zou zijn met de pret: corona!  
 

"Het is belangrijk dat er een ontmoetingsplek 
is (en dan ook nog zo'n mooie plek!) waar we 
elkaar in een informele sfeer kunnen 
ontmoeten, daar ontstaan de beste ideeën." 
 

elke week bijpraten met een promovendus 

over zijn of haar onderzoek. 
 

"Het is zo’n mooie plek om af te spreken, zo 
midden in het historische centrum van 
Utrecht. Ik kom er graag om met een collega 
of relatie te lunchen of een glaasje te drinken. 
Zeker als dat met mooi weer in de tuin kan." 
 

Joost Dankers 
 

 
 
Joost Dankers is historicus aan de Faculteit 
Geesteswetenschappen. Toen de Faculty Club 
in 1998 werd opgericht, is Joost meteen lid 
geworden. Hij vond het een geweldig idee om 

in het hart van de stad een gelegenheid te 
hebben waar je collega’s kan ontmoeten en 
met gasten van buiten de universiteit kan 
afspreken. Hij heeft mooie en dierbare 
herinneringen aan het feest in de tuin ter 

gelegenheid van zijn zestigste verjaardag. 
Vooral zijn familieleden uit Nieuw Zeeland 

wisten niet wat ze meemaakten! 
 
"De Faculty Club is voor gasten van buiten de 
universiteit toch iets bijzonders, een plek waar 
ze anders niet zouden komen."    
 

Fenna Hanraets 
 

 
 
Fenna Hanraets is operationeel directeur 
Botanische Tuinen en algemeen bestuurslid 
van de Faculty Club. Toen zij nog bij The 
University of Western Australia werkte, kwam 

zij al regelmatig bij een Faculty Club. Het is 
een prettige plek om elkaar te ontmoeten. 
Fenna heeft mooie herinneringen aan de 
‘Midsummer Nights’ waarbij naast de 
Huiskamer ook de heerlijke binnentuin volop 

in gebruik is. Fenna kijkt uit naar een walking 
diner waarbij je iedere gang in een andere 

ruimte nuttigt.  
 
"De Faculty Club is een prachtige locatie om 
elkaar formeel én informeel te ontmoeten. 
Mijn gasten zijn altijd onder de indruk van 
deze bijzondere plek." 

 

Natalja Macnack 
 

 
 
Natalja Macnack is marketingmedewerker bij 
de faculteit Recht, Economie, Bestuur & 
Organisatie. Zij is inmiddels 15 jaar lid van de 

Faculty Club en organiseerde vele mooie 

Ronald Bleys 
 

 
 
Ronald Bleys is hoogleraar Klinische 
Anatomie en voorzitter van de Faculty Club. 
Hij kwam al vele jaren in de Faculty Club toen 

hij in 2013 werd gevraagd om met zijn band 



 
 

Jaarbeeld Faculty Club 2020 - 2021  11 

activiteiten voor de Faculty Club toen zij in de 

programmacommissie zat, waaronder de 
stadswandeling 'Sporen van slavernij in 

Utrecht'. Natalja houdt zich in het dagelijkse 
leven bezig met onderwijsmarketing en 
verbindt met haar eigen onderneming Macnack 
Verbindt kleurrijke groepen, organisaties en 
individuen.  
 

"Ik heb dierbare herinneringen aan de 
gezellige lunches met de internationale gasten. 
Maar ook heb ik mooie herinneringen aan de 
geslaagde Midzomernacht events."  

op te treden. Hij kon toen niet vermoeden dat 

hij enkele jaren later voorzitter zou worden 
van de Faculty Club. In het dagelijkse leven is 

hij hoogleraar Anatomie in het UMC Utrecht en 
muziek is zijn grootste hobby. De Club is hem 
nog steeds heel dierbaar. 
 
"Mijn mooiste herinnering is het laatste 
lustrumfeest, toen we 20 jaar bestonden. 

Fantastisch wat de programmacommissie voor 
elkaar had gekregen, o.a. de Bierkeller in de 
voormalige fietsenkelder en een rockband in 
de Senaatszaal!"  
 

Pieter de Jong 

 

 
 
Gastheer Pieter de Jong staat al bijna 20 jaar 
met veel plezier klaar voor de leden van de 
Faculty Club. Vier dagen in de week serveert 
hij in 'zijn' Huiskamer culinaire gerechten in 

een informele, gastvrije sfeer. Pieter begon in 
september 2002 in het Academiegebouw. 

Sinds een jaar of tien werkt hij samen met een 
aantal vaste collega’s in de Faculty Club. Hij 
heeft in al die jaren veel verschillende leden 
ontmoet en gastvrijheid staat hoog bij hem in 
het vaandel. Hij kent van bijna alle leden de 
vaste gebruiken. 

 
"Ik houd van het vertrouwde gevoel van de 
Huiskamer. Leden moeten zich thuis kunnen 
voelen en daar hoort een praatje aan tafel 
zeker bij!" 
 

Jojo Telussa 

 

 
 
Jojo Telussa is projectondersteuner bij het 
Utrecht Sustainability Institute van de 
faculteit Geowetenschappen.  
De maandelijkse donderdagmiddagsessie Live 

Jazz at the Faculty Club was voor Jojo 
aanleiding om in 2015 lid te worden. 

Gaandeweg merkte zij dat er meer leuke 
activiteiten worden georganiseerd zoals 
rondleidingen, wandelingen en pubquizzen. 
Onder het motto ‘eten verbindt’ stelt zij voor 
om dineravonden met een diversiteitsthema te 
organiseren.  

 
"De Faculty Club organiseert allemaal 
evenementen die mensen bij elkaar brengen 
en met elkaar verbinden: daar wil ik graag bij 
horen." 

Maaike Wijnen 
 

 

Armand Heijnen 
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Maaike Wijnen is accountmanager projecten 
en fondsenwerving bij de Bijzondere Collecties 

van de Universiteitsbibliotheek. Maaike is lid 
sinds 2015. Zij is meteen lid geworden toen zij 
destijds (weer) bij de UU kwam werken. 
Volgens Maaike heeft de Faculty Club het 
mooiste terras van Utrecht. 
 

"Het is fijn dat er zo centraal in de stad een 
ontmoetingsplaats is voor medewerkers en 
alumni, waar je zakelijke en informele 
afspraken kunt maken." 
 

 

Armand Heijnen is sinds oktober 2020 met 
pensioen; voorheen was hij werkzaam bij de 

Directie Communicatie & Marketing als senior 
redacteur. Ook nu blijft hij nog wel wat voor 
de UU doen, zoals meewerken aan alumniblad 
Illuster. Armand is vanaf het begin lid: dat is 
inmiddels alweer bijna 25 jaar. 
 

"Eindelijk was er een centrale 
ontmoetingsplaats voor UU-medewerkers en 
alumni om elkaar op een laagdrempelige 
manier te ontmoeten en te spreken." 

Erik Roelofs 

 

 
 
Erik Roelofs is online communicatieadviseur 
bij de Directie Communicatie & Marketing. Zijn 
mooiste herinnering aan de Faculty Club is het 
optreden met zijn band Pyramid tijdens de 

Midsummernight Party op 21 juni 2018. Wat 
een feest was dat! Onder het toeziende oog 

van de hooglerarenportretten gaven ze een 
spetterend optreden in de Senaatszaal. Tot 
diep in de nacht werd er gedanst! Hoewel hij 
zich al jaren lid voelt en veel pubquizen voor 
de Faculty Club organiseert, is hij pas onlangs 
lid geworden van de Faculty Club. 

 
"Ik ben al vele jaren met plezier betrokken bij 
het maken van quizzen en andere leuke 
activiteiten voor de Faculty Club." 
 

Maarten Smits 

 

 
 
Maarten Smits is alumnus Rechten en 
Director AAAS Energy. Met zijn bedrijf 
ontwikkelt hij zonne-energieprojecten in met 
name Zuidelijk Afrika. Maarten heeft mooie 

herinneringen aan zijn eerste kennismaking 
met de Faculty Club. Helaas was het na een 

prachtige aftrap met een smartlappenavond - 
om voor iedereen bekende redenen - een tijd 
stil in de Faculty Club. Gelukkig kon hij lang 
teren op deze geslaagde avond. Inmiddels is 
hij weer regelmatig in de tuin te vinden en 
woont hij weer programma-activiteiten bij! 

 
"De Faculty Club leek mij een hele fijne plek 
om contact te houden met het 
universiteitsleven na mijn studententijd."  
 

 

 

2. Catering 
 
Met de heropening van de Faculty Club in augustus 2020 konden we weer genieten van de 

culinaire gerechten van onze cateraar Vineyard. De lunchkaart werd uitgebreid met Club’s Classics 
zoals de uitsmijter en de 'soep van dag' maakte plaats voor twee heerlijke vers bereide soepen. 
Verder verrastte Vineyard met een wekelijks wisselend vegetarisch menu. Daarnaast stond er elke 
twee weken een nieuw voor- en hoofdgerecht met vis en vlees op de kaart. We konden ook dit 
jaar weer kiezen voor een twee- of drie gangenmenu.  
 
Samen met Universiteit Utrecht werkt cateraar Vineyard aan de ambitie om een zo duurzaam 

mogelijk assortiment samen te stellen. Dit draagt niet alleen bij aan het duurzamer beheren, maar 
ook efficiënter gebruikmaken van natuurlijke hulpbronnen. De kwaliteit heeft hierbij steevast onze 
aandacht en feedback van leden wordt zowel door Vineyard als de Faculty Club als zeer waardevol 
ervaren.  

https://www.uu.nl/organisatie/faculty-club/menu-catering
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Het realiseren van de gewenste barfunctie (voorlopig) door middel van een vrijdagmiddagborrel 
werd vanwege de beperkende coronamaatregelen uitgesteld tot een nog nader te bepalen 
moment. Wel kon een aangepaste borrelkaart ingevoerd worden en een duidelijke ‘aankleding’ van 

de bar plaatsvinden. 
 
Vanaf het nieuwe jaar staat de drankenkaart op tafel. Het assortiment is uitgebreid met Fever Tree 
frisdranken, cocktails en lekkere happen. Verder start de Huiskamer met een volledig nieuwe 
wijnkaart. In het kader van duurzaamheid is deze kaart volledig Europees en zijn er meer wijnen 
per glas te bestellen. 
 

De afgelopen jaren schonk Vineyard koffie van Smit & Dorlas, maar vanaf dit jaar genieten wij van 
de enige dubbel gecertificeerde koffieboon in Nederland van Jacobs Douwe Egberts. Deze donker 
gebrande melange van Arabica en Robusta geeft een krachtige smaak én is biologisch en fair 
trade.  
 
 

Keukenchef 
 

 
     

Afscheid John Kunneman 
 
Na zich ruim 22 jaar voor de Faculty Club te 
hebben ingezet, hebben we afscheid moeten 
nemen van onze kok John Kunneman. John 
was sinds december 1999 werkzaam in het 
Academiegebouw. Hij werkte daarmee vrijwel 

vanaf de oprichting voor onze Faculty Club. 
John kijkt met mooie herinneringen en een 
warm gevoel terug op zijn jaren in de Faculty 
Club. Hij begint nu binnen Vineyard aan een 
nieuwe uitdaging en we zullen zijn culinaire 
aanwezigheid in onze keuken zeer gaan 
missen. John wordt begin september 

opgevolgd door Niels Hofkamp. Niels kijkt er 
met veel plezier naar uit om in de keuken van 
de Faculty Club aan de slag te gaan.     

 

 
3. Communicatie 
 
In een jaar waarin er weinig tot geen fysieke activiteiten konden plaatsvinden, bleek de 

nieuwsbrief een belangrijk middel om in contact te blijven met de leden. Leden werden onder 
meer op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen, aangepaste activiteiten en 
aangescherpte maatregelen. Er werden speciale online ledenactiviteiten aangekondigd, er konden 
feestelijke diner- en borrelboxen worden besteld en vooral de nieuwe rubriek ‘De Faculty Club van 
…’ werd goed gelezen. In het komende jaar zal de nieuwsbrief (deels) tweetalig worden ingericht 
met oog op onze internationale leden. Momenteel ontvangen ruim 2.000 leden onze digitale 

nieuwbrief.   
 
Verder speelde ook de website een belangrijke rol om in contact te kunnen blijven met de leden. 
Het afgelopen jaar werd de site van de Faculty Club daarom opnieuw ingericht en toegankelijker 

gemaakt: de site werd voorzien van een betere navigatie, er zijn nieuwe rubrieken toegevoegd en 
de site is voorzien van nieuw beeldmateriaal. De website is nu een plek waar je goed op de hoogte 
blijft van het laatste nieuws van de Faculty Club, waar je informatie over lidmaatschap of catering 

snel en eenvoudig vindt en waar je een overzicht van onze activiteiten heel makkelijk terug kunt 
vinden. Ook alle interviews met onze leden zijn hier nog eens na te lezen. 
 
In de komende jaren wil de Faculty Club haar ontmoetingsfunctie versterken door een open 
uitstraling, gastvrije ontvangst, vernieuwende programmering en inspirerende ontmoetingen. 
Hiertoe is er in het afgelopen jaar een communicatieplan opgesteld. In het Communicatieplan 
2021 - 2022 worden de verschillende (sub)doelgroepen van de Faculty Club beschreven en de 

wijze waarop deze actief benaderd zullen worden met een mix aan middelen en activiteiten.  
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Publiciteit (algemeen):  

- Website, nieuwsbrief en ander uitingen zijn voorzien van nieuwe teksten en 
beeldmateriaal. Hierbij is erop gelet om meer mensen in beeld te brengen en de 
universitaire community te benadrukken: het ontmoeten in een bijzondere academische 

setting. 
- Het informatiescherm in de hal brengt programma-activiteiten van de Faculty Club (extra) 

onder de aandacht van bezoekers. 

- Er zijn advertenties geplaatst in de Afstudeer Illuster en het Illustermagazine om nieuwe 

leden te trekken. Tevens zijn er online flyers voor nieuw benoemde hoogleraren en worden 

nieuwe medewerkers, medewerkers die met pensioen gaan en kersverse alumni 

geattendeerd op het lidmaatschap van de Faculty Club. 

- Er is een speciaal tarief ontwikkeld voor jonge alumni. Jonge alumni kunnen in hun eerste 
jaar na afstuderen tegen een gereduceerd tarief van EUR 25,00 lid worden van de Faculty 
Club.  

- Vanwege de huidige coronamaatregelen was het nog niet mogelijk om warme contacten op 

te bouwen; wel zijn er (online) contacten onderhouden met de gezelligheidsverenigingen, 

de introductiecommissie nieuwe medewerkers, alumni office, het Utrechts Genootschap 

van Professoren, Emeriti en Partners, de Internationale Neighbour Group, het 

secretaressenetwerk en de directie SO&O (hoogleraren, promoties, oraties). Hierbij wordt 

zoveel mogelijk ingezet op het aangaan van langdurige relaties waarbij reünisten van 

studentenverenigingen bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van onze ruimtes en betrokken 

worden bij jaarlijks terugkerende activiteiten.  

 

 

4. Kerncijfers 
 
Kerncijfers en trends  
 

 2020  2019 2018 2017 2016 

IN      

Aantal leden 3.300 3.100 2.970 2.900 2.813 

Contributies € 13.070 € 11.149 € 14.279 € 14.229 € 14.500 

Zaalhuur (incl apparatuur) € 19.328  € 108.409 € 94.623 € 106.015 € 98.963 

Afdracht catering zalen en 
Huiskamer 

€ 0,0001 € 21.119 € 23.042 € 22.760 € 22.872 

      

UIT      

Personeel € 63.915 € 54.214 € 64.861 € 61.654 € 56.359 

Huisvesting/servicekosten € 21.065 € 21.065 € 21.065 € 18.000 € 18.000 

Evenementen € 9.1412 € 18.582 € 17.148 € 10.497 € 9.296 

Gas, water en elektra € 1.082  € 1.078 € 552 € 834 € 722  

 
1) In 2020 is er op verzoek van cateraar Vineyard een kwijtschelding van afdracht uit catering van totaal € 5.489,03. 

Het bestuur hecht er daarbij aan om te melden dat deze vorm van financieel meebewegen eindig is gelet op de 
financiële positie van de Faculty Club. 

2) Er is in 2020 nog een verlate factuur vanuit Vineyard mbt het afscheid van de clubmanager in 2019 á € 2.410,59 
ontvangen. Deze kosten zijn in 2020 betaald. 

 

Ledenaantallen  
 
De Faculty Club telt op dit moment (15-8-2021) bijna 3.400 leden. In 2020 waren er op 15 
augustus ca. 3.300 leden lid. Van deze leden is een groot deel niet-actief bezoeker. Tevens zijn er 
leden die de universiteit inmiddels hebben verlaten en ergens anders zijn gaan werken. In het 
kader van de privacywet is het niet mogelijk om deze gegevens op te vragen. Het aantal jonge 
leden groeit nog steeds. Het aantal betalende leden is licht gedaald. 
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Betalende leden: 

 

 15-8-2021 15-8-2020 15-8-2019 15-8-2018 

Alumni volledig tarief (65 euro) 156 150 121 126 

Alumni gereduceerd tarief (45 
euro) 156 169 164 161 

Jonge alumni (25 euro)  2 - - - 

Institutionele leden (300 euro)  8 9 6 6 

Totaal:  322 328 291 293 

 
De overige ruim 3.000 leden zijn medewerkers of gepensioneerden van de UU of het UMCU.  
 
Verbruik Huiskamer januari 2018 – december 2020 
 

 Aantal tafels 

 

Aantal gasten Gemiddelde besteding per gast 

Q1 2020 844 1182 21.51 

Q2 2020 0 0 0 

Q3 2020 221 305 21.99 

Q4 2020 62 97 34.63 

    

Q1 2019 1028 1413 23,30 

Q2 2019 1008 1402 21,36 

Q3 2019 685 1044 18,27 

Q4 2019 1091 1598 20,02 

    

Q1 2018 976 1500 21,40 

Q2 2018 1087  1903  18,68 

Q3 2018 58 978 19,42 

Q4 2018 944 1407 23,62 

 
Het afgelopen jaar is er weinig omzet geweest in de Huiskamer: de gemiddelde besteding per gast 

bedroeg in Q1 21,51 euro, in Q2 was de Huiskamer gesloten, in Q3 21,99 euro en in Q4 34,63 

euro. Hierbij geldt voor Q1 dat dit alleen de omzet betreft die in het kassasysteem geregistreerd 
is: lunches en diners gekoppeld aan een zaalbijeenkomst (maar die wel in de Huiskamer 
plaatsvinden) zijn op andere wijze geregistreerd. Door de coronapandemie met alle maatregelen 
van dien, zijn er nagenoeg geen bijeenkomsten in de zalen geweest. 
 

Per 1 april 2020 is Vineyard overgegaan op een nieuw registratiesysteem waarbij omzet van de 
Huiskamer en omzet van catering uit zaalreserveringen in één systeem worden verwerkt. Hierdoor 
kunnen we beter monitoren welke omzet afkomstig is uit lunches en diners in de Huiskamer en uit 
catering van zaalreserveringen.  
 
Nieuwe tarievenlijsten 
 

Vanaf 1 januari 2021 is er een nieuwe tarievenlijst vastgesteld voor de zalen van het 
Academiegebouw: dit brengt een verhoging van 3% voor zaalhuur met zich mee. 
 
 

5. Vooruitkijken 
 
De Faculty Club heeft geen groot winstperspectief, maar er zijn wel structurele inkomsten nodig 
om de Faculty Club draaiende te houden en de ambities mogelijk te maken. De financiële buffer 
die in voorgaande jaren is opgebouwd is als gevolg van de pandemie behoorlijk geslonken. Hoewel 
het bestuur uitgaat van een geprognosticeerd verlies in 2021, is er gekeken of het mogelijk is om 
het verlies vanaf september 2021 enigszins te drukken door meer vaste inkomsten te genereren. 

Bijvoorbeeld door meer activiteiten te organiseren, contributies (geleidelijk) te verhogen en meer 
bekendheid te geven aan het bestaan van de Faculty Club. Dit moet in 2022 leiden tot een 5% 
groei van het ledenbestand en een 10% stijging uit contributie (en waar mogelijk ook extra 
inkomsten uit zaalinkomsten en horeca). Het streven is om in 2021 geen verlies van leden te 
hebben.   
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Korte termijn: 

 
- Covid-19 proof jaarprogramma 2021 (eenrichtingsverkeer, maximum aantal bezoekers, 

verplichte reservering, 1,5 meter afstand). 

- Warme gevoel creëren in 2021. 

- Extra inkomsten generen uit contributie 2022 (verhogen ledenaantal + contributiebedrag), 

zaalinkomsten en horeca. 

Lange termijn: 
 
Het College van Bestuur heeft in april 2021 de noodzaak tot een grote renovatie van het 
Academiegebouw vastgesteld. Het streven is om deze verbouwing over 2 tot 3 jaar plaats te laten 
vinden. De ambitie is om de Faculty Club verder uit te bouwen tot het bruisende hart van de 
universitaire community. Het is daarom belangrijk om deze ambitie breed te delen, zodat de 

financiële en bouwkundige randvoorwaarden voor de realisatie daarvan meegenomen kunnen 
worden in de planvorming voor de verbouwing van het Academiegebouw. De eerste stappen zijn 
inmiddels gezet: de ambitie van de Faculty Club is omarmd door verschillende stakeholders en na 

de zomer worden de (inhoudelijke) voorbereidingen verder in gang gezet om tot een programma 
van wensen te komen en daarmee de verbouwing van Academiegebouw én Faculty Club over 2 tot 
3 jaar mogelijk te maken.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

------- 
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FACULTY CLUB 
 

Ontmoeting, inspiratie & ontspanning 
 

 

     
HH      Ontmoetingen tijdens Valentijnsdiner       Podium voor Utrechtse studenten              Writer-in- Residence Yoko Tawada leest  

tijdens muzikale avonden                    voor uit eigen werk 

     
                 Midsummernight Party           dr Ewout van der Knaap tijdens         Prof dr Birgit Meyer bij de lancering 

          Duitse Happy Hour              van Illuster 

     
            Valentijnsdiner met lezing                 Gezellige en ontspannen Happy Hours                         Drukbezochte themadiners 

                    gedragsbioloog dr. Claudia Vinke  

            
           Hybride Summer Pub Quiz   Online Nieuwjaarstoost                     Online kerstdiner 

 
 

In het hart van het universitaire leven 
               én in het hart van Utrecht 

 
 

Colofon 
Achter de Dom 7, 3512 JN Utrecht 
T: +31 (0)30 253 9911  
E-mail: facultyclub@uu.nl 
Website: uu.nl/facultyclub 
Redactie & productie: Universiteit Utrecht - Faculty Club 

Fotografie: Ivar Pel 


