
Lieve ACD’ers 
 
Mijn naam is Fay Heemskerk, 22 jaar en afkomstig uit het kleine dorpje Noordwijkerhout. Na 
heel wat keren verhuizen, woon ik nu in Amsterdam-Zuidoost. Momenteel ben ik een 
derdejaars bachelor student en heb ik in de afgelopen jaren veel uurtjes bij onze geweldige 
vereniging doorgebracht. Zo ben ik in mijn eerste jaar meteen voorzitter van de EJC geworden 
en ben ik kort daarna aangesloten bij de SLA, waar ik zo’n twee jaar lang allemaal leuke 
activiteiten heb mogen organiseren. Dit studiejaar zat ik in de BEC en sinds kort ook in de 
Wintersportcommissie. Na al deze verschillende commissies heb ik het nog steeds naar mijn 
zin en wil ik graag een bestuursjaar toevoegen aan mijn lijstje. Mijn plan is komend jaar maar 
enkele vakken te volgen zodat ik mij daarnaast volledig kan inzetten voor het ACD, waar ik 
enorm naar uitkijk! 
 
Liefs, 
 
Fay 
 
 



Beleidsideeën 
 
Afgelopen jaren heeft de PromotieCommissie hard gezocht naar een manier om de promotie 
van het ACD zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Dit bereikt momenteel vooral actieve 
leden. Sociale activiteiten worden al volop gepromoot en niet iedere student zal hier interesse 
in hebben. Om de niet-actieve leden, die meer gefocust zijn op hun academische loopbaan, 
te bereiken zal er gefocust worden op promotie rond onderwijs gerelateerde activiteiten: 
deze activiteiten horen niet bij de opleiding maar kunnen studenten wel helpen met hun 
master studiekeuze, loopbaan oriëntatie of algemene vaardigheden. Er zal vanaf komend jaar 
weer meer focus gelegd worden op het promoten van deze activiteiten via de Canvaspagina 
en tijdens colleges. Op deze manier kunnen de niet-actieve leden toch betrokken raken bij de 
vereniging. 
 
Chemunity trekt met voornamelijk onderwijs gerelateerde activiteiten veel pre-master en 
analytische studenten, die verder niet of amper naar ACD-activiteiten komen. Door de 
Commissaris Extern in Chemunity te laten plaatsnemen en deze “commissie” onder het ACD 
te laten vallen, kunnen deze studenten steeds een beetje meer betrokken raken bij de 
vereniging. Het idee is om Chemunity nauw contact te laten houden met de LEC en MAC en 
te zorgen voor activiteiten (workshops, lezingen, …) voor masterstudenten. Daarnaast zullen 
de ACD-activiteiten ook gepromoot worden door Chemunity, waardoor er meer contact 
tussen beide groepen kan ontstaan en de ACD-activiteiten (met name de activiteiten van de 
LEC) hopelijk weer populairder worden. 
 
Voor de moeilijkere bachelorvakken worden support sessies opgezet in samenwerking met 
de opleiding (indien mogelijk). Het idee is dat twee ervaren masterstudenten, tegen betaling, 
één week voor de tentamens een paar uur zullen samenzitten met studenten en helpen met 
hun vragen en gezamenlijk een tentamen uit te werken. Door dit eenmalig te doen per vak 
wordt er vermeden dat studenten niet meer de hoor- en werkcolleges bezoeken. 
 
De tentamenbank wordt up-to-date gehouden zoals de afgelopen jaren maar daarnaast 
wordt er geprobeerd om deze uit te breiden met antwoorden van (oefen)tentamens. 
Sommige docenten geven soms andere oefententamens dan het jaar ervoor en vinden het 
ook geen probleem om de antwoorden van tentamens te mailen wanneer hiernaar gevraagd 
wordt. Wanneer deze antwoorden niet te bemachtigen zijn via de professor, kan er gevraagd 
worden aan de leden om tentamens uit te werken tegen betaling. 
  
Zoals de vorige jaren zal het contact met de broertjes- en zusjesverenigingen behouden 
worden. Hiernaast wordt er ook gefocust op het bevorderen van de band met de VU-
verenigingen (waaronder VCSVU) door een periodieke borrel op de VU te houden, deze 
vervangt de UvA borrel van die week. Er wordt getracht dit eens in de maand te regelen. 
Daarnaast worden de bestaande en succesvolle activiteiten met broertjes- en 
zusjesverenigingen doorgezet, maar ook wordt er gekeken naar nieuwe activiteiten.   
 
 
 


