
Beste ALV, 
 
Mijn naam is Sverre, ik ben 21 jaar oud en kom uit Diemen. Inmiddels ben ik woonachtig in 
Amsterdam samen met nog drie huisgenoten. Op het moment ben ik bezig met het afronden van 
mijn bachelor en volgend jaar begin ik aan de Molecular Sciences track van de Master Chemistry. 
Mijn plan is om dit voor aankomend jaar parttime te doen, om zo genoeg tijd over te houden voor 
bestuurszaken, hierbij hebben bestuurszaken de voorrang over het studeren. Naast het studeren 
sport ik graag, ik doe aan boulderen. En speel ik gitaar en drums. 

Binnen het ACD zouden de meeste mij kunnen kennen van mijn rol als penningmeester van 
de Activiteiten- en Bar Commissie de afgelopen twee jaar, of andere commissies zoals de BEC (die 
toen niet doorging, snik), of het AJW. 
 
In het afgelopen jaar hebben we het sociale leven, en het ACD, weer op zien bloeien na een lastige, 
inactieve tijd. Hierbij was het mooi om te zien hoe ook de eerste- en tweedejaars meekregen wat 
een leuke en gezellige vereniging wij zijn. Mijn plan voor volgend jaar is om ook de aankomende 
eerstejaars kennis te laten maken met onze vereniging. Verder wil ik ook de ouderejaars blijven 
betrekken bij de vereniging en, naast de eerstejaars, ook hun aanspreken om actief lid te worden (of 
te blijven natuurlijk).  
 Verder ben ik van plan om volgend jaar plaats te nemen in de acquisitie commissie, mocht ik 
de rol van penningmeester gaan bekleden. Dit omdat ik denk dat de combinatie van Commissaris 
Extern en penningmeester een krachtig blok kan vormen door dit gezamenlijk te doen. Als lid van de 
acquisitie commissie hoop ik uiteraard zoveel mogelijk geld binnen te halen voor de vereniging, 
maar dit vooral ook te koppelen aan waardevolle activiteiten voor de leden. Zoals ik eerder al aangaf 
is mijn doel om niet alleen eerstejaars, maar ook de oudere leden te betrekken bij de vereniging. 
Mijn doel is om excursies aan te bieden, en andere samenwerkingen aan te gaan, die een breed 
publiek trekken, ofwel meerdere activiteiten die specifiek zijn op diverse doelgroepen. 
 
Verder wil ik stevig doorpakken met het plan om een Raad van Advies (RvA) op te zetten. In het 
beleidsplan van het 75-ste kandidaatsbestuur des ACDs kwam naar voren dat het soms lastig kon zijn 
om informatie in te winnen bij oude besturen. Verder kan een RvA een kritische blik van buiten 
bieden, een frisse blik inbrengen, maar ook inhoudelijk advies geven vanuit ervaringen opgedaan 
door de leden van de RvA zowel binnen als buiten het ACD. Deze RvA wil ik opstellen aan de hand 
van een profielschets. Mijn streven is dat deze RvA er aan het einde van mijn bestuursjaar ligt, of 
anders een uitgebreide lijst met profielschetsen en een lijst met potentiële kandidaten. 
 
Verder is het aankomend jaar dan eindelijk zover, het samenvoegen van de boekhoudingen ACD en 
ABC. Motivatie waarom dit belangrijk is viel al te lezen in het betreffende stuk. Mijn plannen voor 
volgend jaar zijn in eerste instantie het verzorgen van een soepele overgang. Als twee jaar ABC 
penningmeester geloof ik dat ik goed in staat zal zijn deze overgang naar behoren te laten verlopen. 
Verder ben ik van plan om de rekening behorende de ABC te schrappen. Dit om meer overzicht te 
creëren, en om kosten te besparen. Verder wil ik extra nadruk leggen op de voorraad tellingen, en 
het actief bijhouden hiervan.  
 Ook wil ik in deze functie helpen bij het bedenken hoe we een nieuwe betekenisvolle 
invulling gaan geven aan de rol van de ABC penningmeester. Het geld zelf wordt immers beheerd 
door de ACD penningmeester, maar overzicht in de financiën moet mijns inziens nog steeds 
voortkomen uit de ABC penningmeester, net zoals bij andere commissies. Welke taken en 
verantwoordelijkheden hierbij komen kijken wil ik samen met de aanstaande ABC penningmeester 
gaan bekijken. Ook wil ik in samenwerking met de ICT-commissie de laatste hiaten uit de iPad halen. 
 
Met betrekking tot onderwijs wil ik de driehoek ACD-OC-FSR versterken. In mijn rol als OC-lid de 
afgelopen twee jaar heb ik gemerkt dat deze drie instanties veel meer kunnen bereiken op het 



gebied van onderwijsontwikkelingen als zij hecht samenwerken. Verder wil ik ervoor zorgen dat de 
tentamenbank voor het nieuwe curriculum op peil gebracht wordt. Hiervoor wil ik in overleg gaan 
met de docenten. Immers, zij moeten al een representatieve vraag, of tentamen, leveren aan de 
studenten, dan kan deze ook best onze kant op komen. In overleg met de opleiding wil ik ervoor 
zorgen dat de studenten die het nieuwe curriculum volgen geen nadelen ondervinden ten opzichte 
van eerdere studenten, en latere studenten. Dit door een lege tentamenbank, maar bijvoorbeeld 
ook omdat docenten van tevoren nog niet weten hoe een vak is opgebouwd. 
  
Ik kijk ernaar uit om op de ALV een toelichting te geven op mijn ideeën en ambities en daarover in 
gesprek te gaan. 
 
Vriendelijke groet, 
Sverre Overdijk 


