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Beste leden van het ACD, 

Ik ben Tim de Groot, tweedejaars bachelor student Scheikunde, op het moment 20 jaar oud. 
Op het moment ben ik woonachtig in Hoofddorp bij mijn ouders, maar eind deze maand verhuis 
ik naar de Rode Kruislaan in Diemen. Afgelopen jaar ben ik actief geworden bij het ACD via 
de KOESt, waarna ik veel commissies heb gedaan en uiteindelijk ben gevraagd om het bestuur 
het laatste halfjaar te ondersteunen. Doordat ik een half jaar in bestuur 76 heb gezeten heb ik 
gezien wat het bestuursjaar zo mooi maakt, maar heb ik ook veel momenten gemist. Daarom 
wil ik graag nog een jaar door als lid van het 77ste bestuur van het ACD. Mijn voorkeur gaat 
hierbij uit naar de functie van Commissaris Extern. Hiervoor heb ik enkele beleidsideeën die 
ik kort zal toelichten. 

Aan het begin van het jaar is het belangrijk om nieuwe leden te betrekken bij de vereniging, 
om ze hopelijk hun hele studieperiode actief te laten worden. Het is hierom belangrijk dat het 
ACD zoals elk jaar positief zichtbaar is op de matching, de FI, en voor de bachelor eerstejaars 
het Eerstejaarsweekend neerzet. Naast deze terugkerende activiteiten kan ook weer gekeken 
worden naar het opzetten van een buddy programma zoals in bestuursjaar 75. Hierbij is het nu 
ook mogelijk om grootschalige fysieke evenementen te organiseren voor de buddy groepjes 
om ook anderen te leren kennen. Hierbij is het ook belangrijk om dit in februari te herhalen 
voor de februari instroom van de master, zodat die leden ook het ACD positief leren kennen. 
De master in het algemeen is belangrijk om naar te kijken, omdat hier grote winst valt te 
behalen op het gebied van betrekking. Hierbij moet gekeken worden naar het zo vroeg mogelijk 
beginnen met activiteiten van de MAC, en anders door andere commissies als er nog geen 
MAC is om zo een nieuwe MAC te kunnen vinden. Ook de samenwerking met Chemunity kan 
doorgezet worden, waarbij gekeken kan worden naar het verder integreren binnen het ACD. 
Ook kan gekeken worden of ACD-activiteiten, zoals lezingen- en excursies, via Chemunity 
kanalen verspreid kunnen worden omdat deze door masters meer gebruikt worden. 

Bij lezingen en excursies is ook gemerkt dat de afstand tussen de VU en de UvA soms 
problemen opleveren als niet iedereen op dezelfde universiteit is. Hierom kan weer gekeken 
worden naar het hybride aanbieden van lezingen en/of excursies om zo meer mensen 
laagdrempelig mee te laten doen aan dit soort activiteiten, en mogelijk te motiveren om de 
volgende keer fysiek te komen. 

Daarnaast is het belangrijk om als studievereniging actiever te zijn op de VU, omdat onze 
studenten hier ook vaak zitten. Door ervoor te zorgen dat er vaker hokdiensten zijn en er ook 
voorraad in het hok is zorg je ervoor dat leden hier vaker langs komen om te relaxen en elkaar 
op te zoeken, zeker omdat er altijd een uur pauze is op de VU tussen colleges. Ook belangrijk 
is het organiseren van sociale activiteiten, waaronder maar niet beperkt tot borrels, op de VU 
op dagen dat veel studenten hier college hebben. Zo hou je de drempel voor activiteiten laag 
doordat leden niet naar een andere universiteit hoeven voor een activiteit. Dit alles kan het 
ACD alleen doen maar het is ook goed om te kijken naar mogelijkheden om samen met VU-
broertjes activiteiten te organiseren omdat zij al veel ervaring hebben met wat op en rond de 
VU mogelijk is. 

 

Met vriendelijke groet, 

Tim de Groot 


