
Voorstelbrief: 

 

 

Beste ACD,  

 

Mijn naam is Max Rutjes en ik ben momenteel 19 jaar oud. In mijn vrije tijd ben ik vaak op 

het water te vinden om te kitesurfen. Daarnaast is een andere hobby van mij is om te wielrennen 

en mountainbiken. Ik ben eerstejaars scheikunde student en momenteel actief binnen het ACD 

als algemeen lid van de Feestcommissie en de voorzitter van de Wintersportcommissie. 

Momenteel woon ik nog bij mijn ouders in Heiloo, maar in de nabije toekomst zal ik in 

Amsterdam komen te wonen. Als ik word verkozen voor bestuur 77 dan is mijn studieplan om 

alle vakken te volgen met als doel zoveel mogelijk studiepunten te behalen. Echter vind ik het 

ook belangrijk dat ik mijn taken binnen het bestuur zo goed mogelijk kan uitvoeren, hierdoor 

zal de verdeling tussen studie en bestuur bij mij ongeveer 60:40 zijn. In de voorstelbesturen 

kan ik verkozen worden tot Commissaris Intern of Secretaris, mijn voorkeursfunctie van deze 

twee is Commissaris Intern.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Max Rutjes  



Beleidsideeën: 

 

 

Beste leden van het ACD,  

 

Tijdens de borrels in de Brainwave zijn er studenten nodig die achter de bar staan om iedereen 

te kunnen voorzien van drinken, deze staan ook wel bekend als tappers. Tijdens mijn eerste 

jaar heb ik opgemerkt dat het soms lastig is om al deze diensten op te vullen, aangezien dezelfde 

mensen niet elke week achter de bar willen staan. Wat er momenteel terug wordt gegeven aan 

een tapper zijn extra ACD-punten en bier dat ietsjes goedkoper is. Om over te gaan op mijn 

eerste beleidsidee lijkt het mij een goed idee deze tapdienst aantrekkelijker te maken. Dit kan 

bijvoorbeeld bereikt worden door gratis bier aan tappers te geven.  

 

Zoals ik al eerder heb vermeld zit ik momenteel in mijn eerste jaar, dit houdt in dat ik veel 

contact heb met andere eerstejaars. Echter merk ik dat van deze eerstejaars maar een handjevol 

naar activiteiten of borrels gaan. Zo wil ik voor de eerstejaars studenten meer promotie gaan 

organiseren voor borrels en activiteiten. Dit wil ik gaan bereiken door een eerstejaars student 

in de PromoCie commissie toe te voegen die vervolgens inzicht heeft op alle activiteiten en dit 

door kan geven aan de andere eerstejaars om iedereen te betrekken bij deze activiteiten en ze 

te laten zien hoe leuk het ACD kan zijn.  

 

De Activiteiten en Bar Commissie, ook wel bekend als ABC, staat erom bekend dat dit best 

een drukke en intensieve commissie is, dit komt doordat er elke week op vrijdag een borrel 

georganiseerd wordt door de ABC en eens in de zoveel tijd ook nog activiteiten georganiseerd 

moeten worden. Van ABC’ers wordt verwacht dat ze zoveel mogelijk aanwezig zijn bij deze 

activiteiten en borrels, echter kost dit best wel veel tijd. Naast de activiteiten en de borrels regelt 

de ABC ook de inkoop en verkoop van het ACD. Doordat veel activiteiten rondom het ACD 

georganiseerd worden door de ABC, zullen de mensen in de ABC over het algemeen minder 

plezier ervaren op deze activiteiten of borrels, waardoor het ACD over het algemeen als minder 

leuk kan worden ervaren. Om dit op te lossen kan de ABC ook in twee commissies worden 

opgesplitst, de activiteitencommissie en de borrelcommissie. Hierdoor wordt de druk van de 

commissies ten eerste minder hoog, en ten tweede kunnen mensen van de activiteiten-

commissie weer voluit genieten van de borrels en de mensen van de borrelcommissie verrast 

worden door de leuke activiteiten die er gepland staan. Als Commissaris Intern zal ik nog steeds 

voorzitter zijn van beide commissies. 

 

De bovenstaande activiteiten zijn allemaal gefocust rondom de UvA, maar de studie is een 

joint-degree, dus is er ook veel sprake van colleges op de VU. De eerstejaars studenten hebben 

bijvoorbeeld heel periode 3 en periode 6 college op de VU en helemaal niets op de UvA, echter 

heb ik gemerkt dat de borrels voornamelijk op de UvA plaatsvinden. Hier wil ik verandering 

in gaan brengen, ondanks dat wij als ACD geen tap beschikbaar hebben op de VU, zijn er 

genoeg broertjes-verenigingen die dat wel hebben waar we samen borrels mee kunnen 

organiseren.  

 

De bovenstaande beleidsideeën zijn voornamelijk betrokken op de functie Commissaris Intern, 

echter kan er ook op mij worden gestemd als Secretaris. Een Secretaris stuurt om de week een 

mail naar alle leden met belangrijke informatie en een persoonlijke hint eraan toegevoegd. Mijn 

toevoeging aan deze mail zou elke week een puzzel zijn, denk bijvoorbeeld aan een 

kruiswoordpuzzel, sudoku, raadsel of andere leuke dingen. Daarnaast wil ik leden ook meer in 

het zonnetje zetten in deze mail, door elke week een lid in het zonnetje te zetten die tijdens een 



periode het ACD goed heeft geholpen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn dat dit persoon veel 

tapdiensten heeft gedraaid, iemand die het meeste heeft uitgegeven op een borrel of gewoon 

een bijzondere actie die benoemd mag worden.   

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Max Rutjes 

Sollicitant 77ste bestuur des ACD  


