
1 
Notulen verkiezings-ALV, 14 juni 2022 

Verkiezings-ALV, 14 juni 2022 

 

Aanwezigen: 
Martijn ten Brink (Voorzitter) 

Ben Kras (notulist) 

Tim de Groot 5 

Arthur Grooteman 

Perry Blommaart 

Anne-Fay de Jong 

Joost Koning 

Fay Heemskerk (vanaf punt 5) 10 

Max Rutjes 

Sverre Overdijk 

Kasper Mooijaart 

Damian Piersma 

Gijs Rombouts 15 

Angelina van Dam 

Kirsten van Gulik 

Esther de Graaf 

Steijn Dietz 

Mike Meulendijks 20 

Melanie Messih 

Wouter Tesselaar 

Floris Blom 

Jari Hoffmann 

Marit Beerse 25 

Bente Reus 

Michelle van Dongen 

Tori Gijzen 

Kirsten Pama 

Esmee van Leeuwen 30 

Lars Wielhouwer 

Eline van Luik (vanaf agendapunt 7) 

Janne van Asselt (vanaf agendapunt 7) 

Emil Hodzic (vanaf agendapunt 5) 

Lars Wielhouwer (vanaf agendapunt 5) 35 

Wouter Mulder (vanaf agendapunt 5) 

Sebastiaan Mellema (vanaf agendapunt 5) 

Thomas Glansdorp 

Xander Becking 

Lucas Been 40 

Daan Jellema 

 

 

 



2 
Notulen verkiezings-ALV, 14 juni 2022 

1. Opening 45 

Voorzitter Martijn ten Brink opent de vergadering om 18:06 uur. 

 

2. Agenda 
De agenda van de Algemene Ledenvergadering (ALV) ziet er als volgt uit, nadat 

agendapunt 6 “HR-wijzigingen” en agendapunt 7 “Samenvoeging ACD en ABC 50 

boekhoudingen” omgedraaid zijn in de agenda: 

 
1. Opening 
2. Agenda 
3. Vaststellen notulen ALV 15-02-2022 55 
4. Ingekomen stukken 
5. Mededelingen 
6. Samenvoeging ACD en ABC boekhoudingen 
7. HR wijzigingen 
8. Verslag van de SollicitatieCommissie 60 
9. Voorstelronde en voordracht beleidsideeën kandidaatsbestuursleden 
10. Verkiezing van het 77ste bestuur des Amsterdams Chemisch Dispuuts 
11. Aftreden SollicitatieCommissie 
12. Update Acquisitiecommissie 
13. WVTTK 65 
14. Rondvraag 
15. Sluiting 

 
De agenda wordt vastgesteld.  

 70 

3. Vaststellen notulen ALV 15-02-2022 
Martijn vraagt of er op of aanmerkingen zijn op de notulen van de halfjaarlijkse ALV. Floris 

merkt op dat Sam zijn naam verkeerd is gespeld. Ook staat er in regel 340 dat Joost en 

Sam naar de wc gaan, wat vervangen dient te worden door “Joost en Sam verlaten de 

vergadering om …”.  Floris noemt vervolgens dat op regel 1355 staat dat Sam Tim zou 75 

leren hoe hij journaalposten moet journaliseren. Floris geeft aan dat Sam niet weet wat 

journaliseren is en dat dit teruggeluisterd moet worden.  

Martijn stelt voor om de notulen van de halfjaarlijkse ALV van 15 februari 2022 in te 

stemmen met bovenstaande wijzigingen. De notulen met de bovenstaande wijzigingen 

per acclamatie aangenomen. Martijn noemt ook dat de opnames van de halfjaarlijkse-ALV 80 

zullen worden verwijderd nadat de wijzigingen zijn verwerkt.  

 

4. Ingekomen stukken 
Er is een machtiging binnengekomen van Sanne Rijksen die Eline van Luik machtigt om 

voor haar te stemmen. 85 

Er is een machtiging binnengekomen van Daniella Dhringa die Damian Piersma machtigt 

om voor haar te stemmen. 

Er is een machtiging binnengekomen van Jona van Enk die Janne van Asselt machtigt om 

voor hem te stemmen. 
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Er is een machtiging binnengekomen van Arad Seyed Mehdi die Esther de Graaff machtigt 90 

om voor hem te stemmen. 

Er is een machtiging binnengekomen van Akshay Sadhoe die Wouter Mulder machtigt om 

voor hem te stemmen. 

Er is een machtiging binnengekomen van Tom Vis die Lucas Been machtigt om voor hem 

te stemmen. 95 

Er is een machtiging binnengekomen van Tijmen Menist die Jari Hoffmann machtigt om 

voor hem te stemmen. 

Er is een machtiging binnengekomen van Myrthe Zwart die Marit Beerse machtigt om 

voor haar te stemmen. 

Er is een machtiging binnengekomen van Sam Hulscher die Floris Blom machtigt om voor 100 

hem te stemmen. 

Er is een machtiging binnengekomen van Nadav Joosten die Michelle van Dongen 

machtigt om voor hem te stemmen. 

Er is een machtiging binnengekomen van Bart de Mooij die Bente Reus machtigt om voor 

hem te stemmen. 105 

Er is een machtiging binnengekomen van Kiki Dekker die Melanie Messih machtigt om 

voor haar te stemmen. 

Er is een machtiging binnengekomen van Rhowan Stuart die Kirsten Pama machtigt om 

voor hem te stemmen. 

Er is een machtiging binnengekomen van Koen Oostinga die Daan Jellema machtigt om 110 

voor hem te stemmen. 

Er is een machtiging binnengekomen van Hugo Wolterman die Xander Becking machtigt 

om voor hem te stemmen. 

Er is een machtiging binnengekomen van Rianne van Diest die Gijs Rombouts machtigt 

om voor haar te stemmen. 115 

Er is een machtiging binnengekomen van Erik Verzijl die Angelina van Dam machtigt om 

voor hem te stemmen. 

Er is een machtiging binnengekomen van Leire Honold die Mike Meulendijks machtigt om 

voor haar te stemmen. 

Er is een machtiging binnengekomen van Frederieke Loth die Lars Wielhouwer machtigt 120 

om voor haar te stemmen. 

Er is een machtiging binnengekomen van Siza Kuin die Tori Gijzen machtigt om voor haar 

te stemmen. 

Er is een machtiging binnengekomen van Vishesh Darsan die Wouter Tesselaar om voor 

hem te stemmen. 125 

 

Er is ook een machtiging binnengekomen van Anna De Vey Mestdagh die Esmee van 

Dongen machtigt om te stemmen, maar de aangegeven achternaam is fout, waardoor de 

machtiging wordt afgekeurd.  

 130 

Er is een brief binnengekomen vanuit het bestuur, geschreven door Tim de Groot, over de 

kosten voor het pofsysteem. Tim heeft geen toevoeging op deze brief en er zijn ook geen 

vragen of aanmerkingen op de brief zelf.  
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Er is een brief binnengekomen waarin sollicitant Fay Heemskerk een tegenkandidatuur 

instuurt om zichzelf verkiesbaar stelt voor de positie van Voorzitter. Deze zal worden 135 

besproken tijdens het voorstelrondje van de sollicitanten. 

 

5. Mededelingen 
Mededelingen vanuit het bestuur: 

- Martijn deelt mee dat deze ALV zal worden opgenomen voor het uitwerken van de 140 

notulen van de verkiezings-ALV. 

- Martijn bedankt de Kookcommissie voor het klaarmaken van de heerlijke maaltijd 

voor tijdens deze Algemene LedenVergadering. Martijn noemt ook dat de keuken 

erg goed eruit zag en dat het fijn was dat het eten gratis is. 

- Tim deelt mee dat er gratis frisdrank zal zijn, welke deze kant op wordt gebracht. 145 

Er volgt applaus vanuit de zaal. 

- Martijn noemt dat hij erg blij is dat we op de VU zitten om zo een keer gebruik te 

maken van de bilocatie en het fijn vindt een keer niet op het Science Park te zitten 

voor de ALV. 

 150 

Mededelingen vanuit de aanwezigen: 

- Michelle geeft aan het leuk te vinden dat de ALV op de VU is. Tori sluit zich hierbij 

aan.  

- Tori zegt dat ze een HR-wijziging mist die bij de vorige ALV is besproken, omtrent 

de SLA. Martijn geeft aan dat dit zal worden besproken bij het agendapunt HR-155 

wijzigingen. 

 

6. Samenvoeging ACD en ABC boekhoudingen  
Tim begint met het voordragen van zijn brief over het samenvoegen van de boekhouding 

van het ACD en de ABC. Hij noemt dat het er eindelijk aankomt en dat het al vaker 160 

genoemd is tijdens ALV’s en waarvoor nu een concreet plan is. Tim geeft vervolgens een 

aantal punten aan waarom het bestuur wil dat de boekhoudingen van het ACD en de ABC 

worden samengevoegd. Hij legt ook uit dat er een aantal HR-wijzigingen voor nodig zijn 

die nu en op de wissel-ALV moeten worden ingestemd omdat er anders niet aan het HR 

voldaan kan worden. Tim begint met de redenen waarom en zegt dat de werkdruk voor 165 

de Penningmeester van de ABC op dit moment te hoog is omdat hij nu verantwoordelijk 

is voor een gehele boekhouding, zonder bevoegd te zijn als bestuurspenningmeester. Tim 

noemt dat dit een rare gang van zaken is en noemt ook dat er ieder jaar twee 

Penningmeesters nodig zijn die kunnen boekhouden, wat een probleem kan worden in de 

toekomst, ondanks dat dat nog geen probleem tot heden is geweest. Tim zegt dat het 170 

handig is voor in de toekomst om die verantwoordelijkheid bij een persoon neer te leggen 

en desnoods bij de vice-Penningmeester als tweede persoon, maar dat er geen tweede 

persoon buiten het bestuur nodig is voor het bijhouden van de boekhouding. Tim voegt 

toe aan de genoemde punten dat de samenvoeging van de boekhoudingen de btw-aangifte 

makkelijker maakt en dat het samenvoegen voorkomt dat er sneller fouten gemaakt 175 

worden vanwege het gebruik van twee boekhoudingen en het overmaken van geld tussen 

die twee boekhoudingen. Tim noemt als voorbeeld dat hij een aantal keer samen met 

Sverre heeft moeten zitten om de boekhoudingen door te nemen voor een fout van een 
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paar euro. Tim stelt dat een boekhouding dat zelf doet, maar dat fouten van overdracht 

tussen twee boekhoudingen dat niet automatisch opmerkt. Tim vraagt of er vragen zijn. 180 

Er zijn geen vragen. 

Tim gaat door naar hoe de samenvoeging HR-technisch uitgevoerd zal worden en 

zegt dat er een aantal HR-artikelen zijn die stellen dat de ABC Penningmeester een 

begroting, een halfjaarlijkse realisatie en een financieel jaarverslag moet presenteren. 

Tim zegt dat bij het samenvoegen van de boekhoudingen er maar een boekhouding is en 185 

dus maar een begroting en een realisatie. Dit betekent dat de ABC Penningmeester dan 

geen begroting of realisatie heeft om te bespreken. Tim geeft aan dat de HR-artikelen die 

nu verplichten dat de ABC Penningmeester zijn eigen begroting en realisatie presenteert 

er nu deels worden uitgehaald. Tim voegt hieraan wel toe dat het bespreken van het 

jaarverslag er pas bij de wissel-ALV uit het HR wordt gehaald omdat het wenselijk is nog 190 

wel voor dit jaar een jaarverslag van de ABC te zien op de wissel-ALV nu de ABC 

Penningmeester nog zijn eigen boekhouding heeft. Tim sluit af met dat het laatste HR-

artikel dat de ABC Penningmeester verplicht een jaarverslag te presenteren uit te 

stemmen nadat het jaarverslag van de ABC is ingestemd. Tim voegt hieraan toe dat er op 

de wissel-ALV twee realisaties zijn en twee eindbalansen, waarvan de eindbalansen 195 

worden samengevoegd tot een balans, welke kort wordt gepresenteerd en dat daarvoor 

één begroting wordt gepresenteerd. Tim belooft dat er goed gekeken zal worden door 

hem en zijn opvolger dat het duidelijk is welke posten van welk jaarverslag komen en dat 

er geen posten verdwijnen zolang deze niet dubbel zijn. Tim vraagt of hier vragen over 

zijn. Er zijn hier geen vragen over. 200 

Tim gaat door naar de eerste van de drie HR-wijzigingen. Tim noemt dat bij artikel 

III.1.3 er geschrapt zal worden dat de Penningmeester van de commissie die 

verantwoordelijk is voor het organiseren van borrels een begroting moet presenteren op 

de wissel-ALV. Tim vraagt of hier vragen over zijn. Floris vraagt wat er in artikel 19 van 

de statuten staat beschreven. Tim antwoordt dat er in artikel 19 van de statuten staat 205 

beschreven dat er een begroting gepresenteerd moet worden, maar dat er niet 

gespecificeerd staat welke dit is. Xander vraagt of dit betekent dat de ACD 

Penningmeester ook de ABC Penningmeester moet zijn. Tim antwoordt dat dit niet het 

geval is, maar voegt wel toe dat de inhoud van de positie van ABC Penningmeester anders 

wordt en dat dit iets is waar naar gekeken moet worden. Floris vraagt hoe de functie van 210 

de ABC Penningmeester dan in de praktijk gaat werken. Tim antwoordt dat de 

verantwoordelijkheid over de ABC begroting bij het wisselen van het boekjaar wordt 

ondergebracht bij de ACD Penningmeester en dat er dan samen met de ABC 

Penningmeester, welke net zoals alle commissiepenningmeesters, dan verantwoordelijk 

wordt voor het uitgeven van het budget van die commissie. Tim legt uit dat het hier gaat 215 

over het borrel- en activiteitenbudget. Tim zegt dat naar de andere zaken, zoals het 

verzamelen van facturen, nog gekeken moet worden, maar dat hier voor de wissel-ALV 

duidelijkheid in kan zijn. Tori vraagt of de ABC Penningmeester met deze veranderingen 

verantwoordelijk blijft voor de voorraadtelling van de ABC. Tim antwoordt dat dit ook 

weer iets is om naar te kijken en dat er naar gekeken wordt wat in de praktijk handiger is 220 

en dat het handiger is dat de ABC de inkopen blijft doen, maar dat er nog moet worden 

gekeken naar wat handiger is. Jari haakt in dat het praktischer is dat de ABC de 

voorraadtellingen blijft doen, maar dat er wel goed gedefinieerd moet worden wie 

verantwoordelijk is voor die tellingen. Tim zegt dat de bestuurspenningmeester 
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uiteindelijk eindverantwoordelijk is voor het verdwijnen van voorraad, maar niet degene 225 

is die het dan is kwijtgemaakt. Er volgt gelach. Floris merkt op dat het bestuur bij deze 

wijzigingen vooral heeft gekeken naar hoe de samenvoeging financieel en boekhoud 

technisch werkt voor de samenvoeging van de boekhoudingen, maar dat het plan niet rijkt 

naar de praktische veranderingen, ondanks dat deze samenvoeging een vrij ingrijpende 

verandering is voor een ABC en ACD Penningmeester. Floris voegt toe dat Sam nog wilde 230 

laten weten dat hij vindt dat het in principe een goed plan is, maar dat er geen moment is 

geweest voor de vereniging om inbreng te leveren in dit plan. Tim snapt dit punt deels, 

maar geeft aan dat er op vorige ALV’s al vaker de opdracht is gegeven voor het 

samenvoegen van de boekhoudingen en Tim geeft ook aan dat hij niet weet of deze 

inbreng iets had geweest waar meer uit gehaald kon worden gezien dit behoorlijk 235 

bestuurstakengericht is. Floris is het hier deels mee eens, maar noemt dat er voor de 

manier waarop het aangepakt moet worden in de praktijk geen plan is. Tim noemt dat er 

de komende periode, met de later deze avond verkozen kandidaten, naar gekeken zal 

worden wie verantwoordelijk zal worden voor de ABC en de financiën en dat hiervoor 

een plan is voor de wissel. Floris vraagt of dit dan nog ingestemd wordt om te zien of de 240 

ALV het met dit plan eens is of niet. Tim antwoordt dat hiernaar gekeken kan worden. 

Sverre voegt toe dat hij ervoor zou pleiten dit plan op te nemen in het beleidsplan voor 

volgend jaar en dat dit een idee voor beleid is om uit te voeren. Floris vindt het op deze 

manier goed. Marit vraagt of deze wijzigingen enkel gaan over de samenvoeging van de 

boekhouding. Tim bevestigt dit in zijn antwoord en geeft aan dat er hierna meerdere 245 

stappen kunnen volgen, zoals het sluiten van de tweede rekening. Bente raadt Tim aan te 

bespreken met oud-ABC-Penningmeesters over wat het handigste is. Tim vraagt of er 

verder nog vragen zijn. Er zijn geen verdere vragen meer. 

Martijn stelt voor deze HR-wijziging te behandelen. Michelle vraagt of de HR-

wijzigingen allemaal niet beter in een keer behandeld kunnen worden. Martijn antwoordt 250 

dat deze wijzigingen apart moeten worden behandeld omdat het HR-wijzigingen zijn. 

Mike vraagt of het geen invloed heeft op de volgende stemming als we hier nu al op 

stemmen. Tim antwoordt dat deze wijzigingen alle drie moeten worden ingestemd of alle 

drie niet. Martijn voegt toe dat dan alle wijzigingen behandeld een voor een behandeld 

zullen worden. 255 

Tim gaat door en zegt dat de tweede HR-wijziging gaat over artikel III.2.3 en betreft 

de halfjaarlijkse realisatie. Tim noemt dat er bij het samenvoegen van de boekhoudingen 

geen halfjaarlijkse realisatie kan komen van de ABC Penningmeester en dat dit daarom 

moet worden geschrapt. Tim voegt toe dat artikel III.2.4 hiermee artikel III.2.3 wordt als 

het huidige artikel III.2.3 wordt geschrapt. Xander vraagt of de ABC getallen dan nog wel 260 

gepresenteerd worden. Tim antwoordt dat dit uiteengezet kan worden in de ACD 

halfjaarlijkse realisatie als deze gepresenteerd wordt. Martijn haakt in en zegt dat er in 

artikel III.2.3 enkel de financiën worden gepresenteerd. Tori noemt dat de ABC financiën 

na het doorvoeren van deze wijzigingen onder de financiën van de vereniging vallen.  

Tim gaat door naar de derde HR-wijziging, betreffende artikel IV.6 over wie en wie niet 265 

lid mag zijn van de Kascontrolecommissie. Tim noemt dat onder het huidige artikel ABC 

leden geen lid mogen zijn van de Kascontrolecommissie en dit bij het doorvoeren van de 

eerdergenoemde wijzigingen niet meer nodig is en dat dit daarom veranderd wordt naar 

dat enkel bestuursleden geen lid mogen zijn van de Kascontrolecommissie en leden die 

gemachtigd zijn om betalingen uit te voeren voor het ACD. Tim legt uit dat deze tweede 270 



7 
Notulen verkiezings-ALV, 14 juni 2022 

categorie op het moment Sverre bevat en dat de ABC Penningmeester volgend jaar ook 

onder deze categorie zal vallen. Tim noemt wel dat dit laatste punt wel weer iets in om te 

bespreken. Jari vindt dat het op dit moment niet duidelijk is wie leden zijn die gemachtigd 

zijn omdat hij als ICT-lid een declaratieformulier kan invullen en dit kan tellen als 

aankoop namens het ACD. Tim antwoordt hierop dat declaraties niet tellen omdat het ACD 275 

bepaalt of de declaratie gehonoreerd zal worden. Tim legt verder nog uit dat hier 

gemachtigd inhoudt dat die persoon betalingen kan verrichten met de financiële middelen 

van het ACD. Gijs vraagt of de functie inkoop gemachtigd is. Tim antwoordt dat de 

Commissaris inkoop van de ABC op het moment niet gemachtigd is, maar wel toegang 

heeft tot de pincode van een gemachtigde en dat dit iets is wat volgend jaar niet doorgezet 280 

zal worden. Tim voegt hieraan toe dat mensen die betalingen namens het ACD moeten 

verrichten hun eigen pinpas zullen krijgen omdat dan duidelijk is wie gemachtigd is en 

wie niet en als er dan een verdwijning plaatsvindt van financiële middelen dit dan voor 

minder problemen zorgt bij de ING. Tim vraagt of iedereen nu eens is met de HR-

wijzigingen zoals hier voorgesteld. Tori vraagt of er niet verder gespecificeerd moet 285 

worden wat de financiële middelen zijn. Anne-Fay noemt dat de financiële middelen 

definiëren als betalingen namens het ACD uitvoeren gebruikt kan worden. Tori en Martijn 

weerleggen dit door te zeggen dat declaraties ook onder deze definitie valt. Sverre voegt 

toe dat declareren niet automatisch betekent dat het geld in de declaratie ook wordt 

uitgekeerd. Tim bevestigd dat een factuur naar het ACD sturen niet betekent dat de 290 

persoon binnen het ACD gemachtigd is te betalen omdat de factuur naar de 

Penningmeester gaat, welke hem vervolgens betaalt. Tim vraagt of er nog vragen of 

opmerkingen zijn over de voorgestelde HR-wijzigingen. Er zijn geen vragen of 

opmerkingen. 

 295 

Huidige vorm van artikel III.1.3: 

Het voordragen van de begroting van de Penningmeester en de Penningmeester van de 

commissie die verantwoordelijk is voor het organiseren van borrels, zoals 

beschreven in artikel 19 van de statuten; en het beleidsplan van het kandidaatsbestuur. 

 300 

Voorgestelde aanpassing van artikel III.1.3: 

Het voordragen van de begroting van de Penningmeester, zoals beschreven in artikel 19 

van de statuten; en het beleidsplan van het kandidaatsbestuur. 

 

De voorgestelde aanpassing wordt per acclamatie aangenomen.  305 

 

Huidige vorm van artikel III.2.3 in huidige vorm:  

De financiën van de commissie die verantwoordelijk is voor het organiseren van borrels, 

waaronder ten minste een balans en halfjaarlijkse realisatie. 

 310 

Voorgestelde aanpassing aan artikel III.2.3 is het verwijderen van artikel III.2.3 uit het 

huishoudelijk regelement en artikel III.2.4 veranderen naar artikel III.2.3. 
 
De voorgestelde aanpassing wordt per acclamatie aangenomen. 

 315 

Huidige vorm van artikel IV.6:  
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Bestuursleden en leden van de commissie die verantwoordelijk is voor het organiseren 

van borrels kunnen geen lid zijn van de Kascontrolecommissie. Leden van subcommissies 

van de commissie die verantwoordelijk is voor het organiseren van borrels, mogen wel 

lid zijn van de Kascontrolecommissie, mits zij geen lid zijn van het bestuur of van de 320 

hiervoor genoemde commissie 

 

Voorgestelde aanpassing aan artikel IV.6: 

Bestuursleden en leden die gemachtigd zijn om betalingen te doen namens het ACD 

kunnen geen lid zijn van de Kascontrolecommissie. 325 

 

De voorgestelde aanpassing aan artikel IV.6 wordt per acclamatie aangenomen.  

 

7. HR wijzigingen 
Tim begint met de eerste HR-wijziging en noemt dat er in artikel I.6 wordt verwezen naar 330 

artikel I.4 door dit artikel op het eind, buiten de zin, te noemen. Tim noemt dat de 

verandering betreft het wijzigen van deze schrijfwijze naar het netjes in de zin opnemen.  

 

Huidige versie van artikel I.6: 

Aan het huidig bestuur kan niet de titel Erelid of Lid van Verdienste worden verleend.I.4 335 

 

Voorgestelde aanpassing van artikel I.6: 

Aan het huidig bestuur kan niet de titel Erelid of Lid van Verdienste, zoals bedoeld in I.4, 

worden verleend. 

 340 

De voorgestelde aanpassing wordt per acclamatie ingestemd. 

 

Tim gaat door naar de tweede HR-wijziging en zegt dat er ooit een Commissaris lezingen 

en excursies was, wiens titel, om de een of andere reden, was opgenomen in het 

huishoudelijk regelement in artikelen VI.1 en VI.2. Tim noemt dat artikel VI.1 stelt dat er 345 

een Lezingen- en ExcursieCommissie moet worden opgezet wanneer er geen 

Commissaris lezingen en excursies is, wat ieder jaar het geval is en dat het bestuur dit 

nuttig lijkt om in het huishoudelijk regelement op te nemen dat er altijd een Lezingen- en 

ExcursieCommissie wordt opgericht. Tim noemt dat er een laatste voorgestelde wijziging, 

welke inhield dat er de Commissaris Extern plaats moet nemen in de Lezingen- en 350 

ExcursieCommissie, is geschrapt wegens het feit dat dit eenzelfde soort probleem creëert. 

Bente legt verder uit dat het 74ste bestuur toen Bente ziek werd geen Commissaris Extern 

had en dat sectie VI onder andere stelde dat er een Commissaris Extern in de BEC moest, 

ondanks dat het 74ste bestuur die niet had. Bente noemt dat dat artikel destijds was 

aangepast en dat met deze wijziging er weer geïntroduceerd wordt dat er een 355 

Commissaris Extern moet zijn, ongeacht het feit dat het 76ste bestuur die ook niet heeft. 

Tim zegt dat dit klopt. Bente noemt dat de voorgestelde wijziging gewijzigd moet worden 

zodat er staat dat er in ieder geval een bestuurslid plaatsneemt in de Lezingen- en 

ExcursieCommissie. Tim geeft aan dat dit zal worden toegevoegd en Tim noemt ook dat 

het deel van artikel VI.1, welke noemt dat het bestuur verantwoordelijk is voor het beleid 360 

van de Lezingen- en ExcursieCommissie, verwijdert zal worden omdat er elders in het 



9 
Notulen verkiezings-ALV, 14 juni 2022 

huishoudelijk regelement al staat dat het bestuur verantwoordelijk is over het beleid van 

alle commissies van het Amsterdams Chemisch Dispuut. Jari vraagt waarom de Lezingen- 

en ExcursieCommissie gespecificeerd wordt in het huishoudelijk regelement. Tim 

antwoordt dat de BuitenlandExcursieCommissie, de Lezingen- en ExcursieCommissie en 365 

de Kascontrolecommissie worden gespecificeerd als niet-ALV commissies. Jari vindt dit 

vrij willekeurig. Tim noemt ook dat er elders in het huishoudelijk regelement staat dat het 

bestuur altijd commissies mag oprichten en opheffen. Bente haakt in dat deze artikelen in 

het huishoudelijk regelement staan omdat de lezingen en excursies belangrijk zijn voor 

studieverengingen. Tim voegt toe dat het hebben van de Lezingen- en ExcursieCommissie 370 

zo relevant is voor het uitvoeren van de statuten, waarin staat dat het doel van de 

studieverenging het organiseren van lezingen en excursies is, dat het handig is om altijd 

een Lezingen- en ExcursieCommissie te hebben. Floris stelt voor om wel in artikel VI.1 te 

laten staan dat er een bestuurslid die verantwoordelijk is voor het organiseren van 

lezingen en excursies plaatsneemt in de Lezingen- en ExcursieCommissie omdat het hem 375 

handig lijkt dat er altijd een bestuurslid plaatsneemt in de Lezingen- en 

ExcursieCommissie. Tim vraagt of Floris dan bedoelt dat dit bestuurslid dan lid is van de 

Lezingen- en ExcursieCommissie of plaatsneemt als bestuursverantwoordelijke van de 

Lezingen- en ExcursieCommissie. Floris noemt dat het laatste niet de bedoeling is. Tori is 

het met Floris eens en raadt aan de laatste zin van artikel VI.2 te gebruiken als vervanging 380 

van de laatste zin in artikel VI.1.  

 

Huidige vorm van artikel VI.1: 

Indien in het bestuur geen Commissaris van Lezingen en Excursies is vertegenwoordigd 

zal in dat jaar een Lezingen- en ExcursieCommissie, verder te noemen LEC, worden 385 

opgericht. De LEC organiseert lezingen en excursies en voert daartoe de relevante 

correspondentie. In de LEC neemt in ieder geval een bestuurslid plaats. 

 

Voorgestelde aanpassing aan artikel VI.1: 

Ieder jaar wordt een Lezingen- en ExcursieCommissie, verder te noemen LEC, opgericht. 390 

De LEC organiseert lezingen en excursies en voert daartoe de relevante correspondentie. 

In de LEC neemt in ieder geval een bestuurslid plaats.   
 
De voorgestelde aanpassing wordt per acclamatie ingestemd. 

 395 

Tim gaat door naar de derde wijziging, aan artikel VI.2, en noemt dat in artikel VI.2 iedere 

keer dat de Commissaris Lezingen en Excursies wordt benoemd dit veranderd zal worden 

naar Commissaris Extern. Tim noemt dat we dan wel weer terug komen op het probleem 

dat net besproken is. Bente haakt in en zegt dat de titel Commissaris Lezingen en 

Excursies ambigu is. Bente stelt voor er geen naam aan te plakken en in plaats daarvan 400 

het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor het organiseren van lezingen en excursies te 

benoemen in dit artikel. Tim lijkt dit een goed idee. Bente denkt dat de wijziging zoals 

voorgesteld enkel problemen veroorzaakt op lange termijn wanneer iemand de titel 

Commissaris Extern wijzigt naar iets anders.  

 405 

Huidige vorm van artikel VI.2: 
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Ieder jaar wordt een BuitenlandExcursieCommissie, verder te noemen BEC, opgericht. 

Deze commissie stelt zich ten doel een meerdaagse excursie naar het buitenland te 

organiseren. In de BEC nemen in ieder geval plaats, de Penningmeester en Commissaris 

van Lezingen en Excursies van het ACD. Indien in het bestuur geen Commissaris van 410 

Lezingen en Excursies is vertegenwoordigd, zal een ander bestuurslid in de BEC 

plaatsnemen 

 

Voorgestelde aanpassing aan artikel VI.2: 

Ieder jaar wordt een BuitenlandExcursieCommissie, verder te noemen BEC, opgericht. 415 

Deze commissie stelt zich ten doel een meerdaagse excursie naar het buitenland te 

organiseren. In de BEC nemen in ieder geval plaats, de Penningmeester en het bestuurslid 

verantwoordelijk voor lezingen en excursies van het ACD.  

 

De voorgestelde wijziging wordt per acclamatie ingestemd. 420 

 
Tori noemt dat er tijdens de vorige ALV een HR-wijziging is opgekomen over de SLA 

omdat de SLA haar eigen HR-wijziging mocht doorvoeren. Tori noemt dat er vanaf regel 

1242 te lezen is dat de mogelijkheid om het ACD-bestuur het SLA-bestuur te maken 

opgenomen moet worden in het ACD huishoudelijk regelement. Tori voegt hieraan toe dat 425 

er ook staat dat Martijn destijds aangaf dat deze HR-wijziging tijdens de verkiezings-ALV 

besproken zou worden. Martijn biedt zijn excuses aan omdat het bestuur dit is vergeten. 

Martijn zegt dat de HR-wijziging nu doorgenomen kan worden, maar dat dat betekent dat 

er nu nog moet worden besloten wat deze HR-wijziging omvat en dat dit geen goede gang 

van zaken is. Martijn stelt voor dit te behandelen tijdens de wissel-ALV. Tori zegt dat het 430 

bestuur de HR-wijziging dan wel gereed moet hebben. Martijn vraagt Ben om een 

actiepunt hiervoor. Jari vraagt wat de straf precies wordt als dit weer vergeten wordt 

tijdens de wissel-ALV. Martijn antwoordt dat hij dan bier betaald voor alle aanwezigen. 

Jari zegt dat dat genoteerd staat. 

 435 

8. Verslag van de SollicitatieCommissie 

Martijn vraagt de SollicitatieCommissie naar voren. De SollicitatieCommissie komt naar 

voren en Floris begint met dat iedereen als het goed is de brief met het verslag van de 

SollicitatieCommissie naar voren en geeft aan een korte toelichting op de brief te geven. 

Ten eerste noemt Floris dat de SollicitatieCommissie ook een teamdag heeft 440 

georganiseerd. Hij voegt hieraan toe dat deze teamdag bij de sollicitatieprocedure hoort, 

maar niet op een ALV is voorgesteld. Floris legt uit dat het idee van deze teamdag is dat 

de SollicitatieCommissie kon observeren hoe de sollicitanten in teamverband 

samenwerken, wat ook in de brief staat, en op deze manier een ander beeld gevormd kon 

worden van de sollicitanten dan alleen via een sollicitatiegesprek. Floris noemt dat er 445 

voor het eerst vier voorstelbesturen zijn en dat hij heeft gehoord dat de brief niet heel 

duidelijk was en geeft aan tegenover de aanwezigen dat ze vooral vragen kunnen stellen 

als deze er zijn. Floris loopt kort de brief langs en benadrukt dat de SollicitatieCommissie 

twee voorkeursbesturen heeft in plaats van een. Dit zijn voorstelbestuur één en 

voorstelbestuur twee. Floris noemt dat dit wellicht niet helemaal duidelijk is geworden 450 

uit de mail van de SollicitatieCommissie omdat dit er niet bij stond. Floris noemt dat hun 
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voorkeur in de eerste plaats uitgaat van voorstelbestuur één omdat de 

SollicitatieCommissie vindt dat in dat voorstelbestuur de kandidaten het best tot hun 

recht komen. Floris voegt hieraan toe dat dit ook zou betekenen dat Fay buiten het 

bestuur zou vallen en legt uit dat dit komt omdat de SollicitatieCommissie vond dat Fay 455 

minder op de voorgrond trad en minder het overzicht probeerde te houden tijdens de 

sollicitatierondes ten opzichte van de andere kandidaten voor de positie Voorzitter, Joost 

en Anne-Fay, waarmee de SollicitatieCommissie ook vindt dat een van deze twee 

sollicitanten het beste op de positie van Voorzitter zou passen. Floris geeft aan dat dit de 

reden is dat Joost in optie twee op de positie van Voorzitter is gezet en Floris voegt hieraan 460 

toe dat in voorstelbestuur twee ook te zien is dat de rol van Secretaris van Max naar Anne-

Fay verschuift, omdat Max en Anne-Fay, naast Tim, hebben aangegeven wel de functie van 

Secretaris op zich zouden willen nemen ondanks dat dit niet hun voorkeurspositie zou 

zijn. Floris zegt ook dat Joost en Max zijn omgeruild in voorstelbestuur twee omdat de 

SollicitatieCommissie Max in staat acht een nieuwe frisse blik op de ABC te kunnen 465 

werpen en Joost de ervaring heeft om de nieuwe creativiteit naar boven te brengen binnen 

de ABC. 

Floris gaat door naar optie drie en vier, waarvan Floris al zegt dat deze voorstelbesturen 

niet de voorkeur hebben van de SollicitatieCommissie. Floris voegt hieraan toe dat 

voorstelbestuur drie is opgesteld zodat Tim verder kan met zijn huidige taak, aangezien 470 

hij er nu mee bezig is en er tot nu toe geen zooitje van heeft gemaakt, Sverre op 

Commissaris Onderwijs wordt gezet en Fay op Commissaris Extern gezet is, ondanks dat 

Commissaris Extern niet de favoriete functie van Fay is. Floris meldt ook dat dit zou 

betekenen dat Carlijn in voorstelbestuur drie buiten het bestuur valt, mede omdat de 

SollicitatieCommissie niet vond dat Carlijn een andere taak beter zou hebben kunnen 475 

uitvoeren ten opzichte van de andere sollicitanten. Floris gaat door naar optie vier en 

geeft aan dat dit voorstelbestuur is gemaakt indien de ALV het belangrijk vindt dat er geen 

belangenverstrengeling binnen het bestuur moet plaatsvinden vanwege relaties en 

huisgenoten, waarbij Joost buiten het bestuur valt. Floris stelt dat voorstelbestuur 

wederom geen voorkeursbestuur is van de SollicitatieCommissie, maar de 480 

SollicitatieCommissie het wel belangrijk vond dat de optie voor dit voorstelbestuur 

aanwezig moest zijn.  

Floris vraagt of er vragen zijn over de brief van de SollicitatieCommissie. Tori 

vraagt waarom Anne-Fay in de brief wordt omschreven als de meest ervaren persoon 

onder de sollicitanten, gezien er sollicitanten zijn die net zo lang actief lid zijn als Anne-485 

Fay. Floris antwoordt dat hij dat niet weet en dat deze verwoording een fout is van de 

SollicitatieCommissie. Floris voegt hieraan toe dat dit beter verwoord had kunnen 

worden als meest ervaren ABC-lid gezien Anne-Fay al drie jaar in de ABC zit, maar dat 

meer ervaren ACD-lid zoals het gebruik is in de brief niet correct is. Mike vraagt of het 

hier nu gaat over Fay of Anne-Fay. Floris dat het hier gaat over Anne-Fay. Fay stelt dat de 490 

SollicitatieCommissie haar omschrijft als terughoudender en minder enthousiast, maar 

geen kwaliteiten noemen. Fay vraagt op basis van welke kwaliteiten er is gekozen haar op 

Commissaris Extern te zetten en niet op Voorzitter. Martijn antwoordt dat Fay in de 

BuitenlandExcursieCommissie heeft gezeten, wat natuurlijk een van de grotere 

onderdelen is van het takenpakket van de Commissaris Extern. Daarnaast noemt Martijn 495 

dat de SollicitatieCommissie Fay minder op de voorgrond zag treden binnen de vereniging 

maar wel als iemand die zijn functie goed kan vervullen. Martijn voegt hieraan toe dat de 
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Voorzitter het gezicht is van de vereniging en dat dit iets minder is bij de rol van 

Commissaris Extern. Fay vraagt door en noemt dat de SollicitatieCommissie zegt dat de 

Voorzitter niet alleen het gezicht van de verenging moet zijn maar ook op de voorgrond 500 

moet kunnen treden en dat dit wel iets is wat de Commissaris Extern moet kunnen doen 

vanwege het feit dat de Commissaris Extern bedrijven moet trekken voor de acquisitie en 

Fay vindt de verwoording van de SollicitatieCommissie daarom raar gemotiveerd. Floris 

zegt dat dit verschil voortkomt uit het feit dat er een verschil is tussen op de voorgrond 

treden in gesprekken met bedrijven en tijdens activiteiten van het ACD en dat het laatste 505 

minder is gemerkt bij Fay dan bij andere kandidaten. 

Jari merkt op dat de SollicitatieCommissie heeft gekeken naar enthousiasme en op 

de voorgrond treden en vraagt of de SollicitatieCommissie enkel heeft gekeken naar de 

periode tijdens de sollicitatieprocedure of ook tijdens deelname in het ACD. Floris 

antwoordt dat binnen het ACD iedereen elkaar wel kent en dat het daarom niet mogelijk 510 

is om geen rekening te houden met het werk van Fay binnen het ACD en dat het oordeel 

van de SollicitatieCommissie dus een combinatie is van tijdens de sollicitatieprocedure en 

hoe de leden van de SollicitatieCommissie Fay kennen in haar tijd bij het ACD. Floris 

noemt ook dat er tijdens zo’n sollicitatieprocedure ook zenuwen meespelen en dat alsnog 

getoond moet worden dat een sollicitant de vaardigheden bezit voor een bepaalde functie 515 

in samenwerking met andere mensen en tijdens de sollicitatieprocedure en dat dat wel 

het moment is om te laten zien. Martijn haakt in en zegt dat hij redelijk heeft geprobeerd 

voorgaande ervaringen buiten zijn besluitvorming te laten om zo enkel zijn oordelen op 

basis van de sollicitatiegesprekken en teamdag te baseren maar Martijn voegt wel toe dat 

je altijd in je achterhoofd wel ideeën overhoudt en dat daar niet aan ontkomen kan 520 

worden. Jari zegt dat hij dit begrijpt, maar Jari denkt niet dat er helemaal gelijk is 

gehandeld tussen verschillende sollicitanten want Jari kent Fay totaal niet als niet 

enthousiast en terughoudend binnen het ACD. Floris is het daar mee eens, maar Floris 

merkt op dat dit oordeel ook voortkomt uit de sollicitatieprocedure. Gijs noemt dat het 

beter had geweest om te zeggen dat Fay minder enthousiast overkwam dan andere 525 

sollicitanten die hadden gesolliciteerd op dezelfde posities en niet dat Fay niet 

enthousiast is. Gijs licht zijn punt verder toe door te noemen dat het gezien moet worden 

vanuit een relatief kader. Bente zegt dat in de brief van de SollicitatieCommissie heel erg 

de nadruk is gelegd op het feit dat de Voorzitter het gezicht is van de vereniging, maar 

Bente noemt dat de Voorzitter veel meer is dan enkel het gezicht want de Voorzitter moet 530 

ook ondersteuning bieden aan andere bestuursleden, wat in de brief slecht naar voren 

komt. Bente vraagt van welke sollicitanten de SollicitatieCommissie vindt dat ze de 

kwaliteiten hebben van de Voorzitter naast het gezicht zijn van de verenging. Floris 

antwoordt dat het oordeel niet enkel gaat over of de sollicitant in kwestie het gezicht van 

de vereniging kan zijn, maar dat er ook is gekeken naar het leidinggeven en dat 535 

ondersteuning daar een onderdeel van is. Floris voegt toe aan zijn antwoord dat de brief 

ook stelt dat Anne-Fay het naar de mening van de SollicitatieCommissie beter kan. 

Michelle vraagt tot slot namens Nadav welke ervaring qua werk, commissies, etc. de 

SollicitatieCommissie heeft meegenomen in het oordeel. Floris antwoordt dat in ervaring 

uiteindelijk alles is meegenomen en dat dit soort zaken naar voren komen in 540 

sollicitatiebrieven, Cv’s en het feit dat de SollicitatieCommissie vraagt naar dit soort zaken 

tijdens het sollicitatiegesprek.  
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Voorzitter Martijn ten Brink schorst vergadering 18:55.   

Voorzitter Martijn ten Brink hervat vergadering 19:00.  545 

 

9. Voorstelronde en voordracht beleidsideeën kandidaatsbestuursleden 

Anne-Fay komt naar voren. Ze begint met dat ze iedereen wil bedanken voor hun 

aanwezigheid. Anne-Fay noemt dat ze het leuk vindt dat er zoveel mensen zijn die hun 

stem willen uiten over het nieuwe bestuur en geeft aan dat ze zichzelf eerst zal voorstellen 550 

en dat ze daarna haar beleidsideeën zal bespreken. Anne-Fay noemt dat ze 21 jaar oud is 

en op het moment derdejaarsstudent van de BSc scheikunde. Ze zegt dat ze uit 

Loenersloot komt en nu in de Bijlmer woont, wat op 20 minuten afstand ligt van Science 

Park en op 30 minuten afstand van de VU campus ligt. Ze voegt hieraan toe dat 

Loenersloot ten zuiden ligt van Amsterdam Zuidoost, nabij de Vinkeveense plassen. Anne-555 

Fay noemt dat ze houdt van zeilen, en dit ook veel heeft gedaan in Abcoude, dat ze houdt 

van dansen, met vrienden activiteiten uitvoeren en dat ze houdt van lekker eten. Anne-

Fay bespreekt dat ze het tot nu erg leuk heeft gehad bij het ACD en nu al drie jaar bij de 

ABC heeft gezeten en hier erg van heeft genoten. Ze bespreekt ook een van de foto’s die 

ze op de slide heeft gezet, namelijk die keer dat ze van de glijbaan afging bij de Technische 560 

Universiteit van München.  

Anne-Fay vraagt of er nog vragen zijn over de introductie van haarzelf. Martijn 

vraagt hoe het studieplan van Anne-Fay er volgend jaar uitziet. Anne-Fay antwoordt dat 

ze volgend jaar doorgaat met haar vierde jaar in de BSc Chemical Sciences, maar dat ze 

haar BSc nominaal heeft afgerond en volgend jaar een minor zal volgen. Anne-Fay noemt 565 

dat ze waarschijnlijk al veel te laat is met deadlines, maar alsnog wel blijft kijken voor een 

deeltijd minor zodat ze slechts 6 EC heeft per periode en de rest van de tijd kan besteden 

aan bestuurstaken. Anne-Fay noemt dat ze niet weet wat ze gaat doen als ze niet het 

bestuur inkomt en dat ze na haar bestuursjaar de MSc Chemistry in Amsterdam zal volgen.  

Anne-Fay gaat door met het bespreken van haar beleidsideeën en noemt dat ze 570 

allemaal neerkomen op het betrekken van de leden. Anne-Fay vindt dit erg belangrijk 

omdat het belangrijkste wat haar trok aan het ACD was de gezellige relatie met anderen 

en iedereen kan spreken tijdens de activiteiten. Anne-Fay noemt dat ze de betrekking wil 

bereiken door meer aandacht te besteden aan de commissies. Anne-Fay zegt dat ze voor 

de wissel-ALV de commissiemarkt uitgevoerd wil hebben zodat iedereen gelijk een idee 575 

heeft van wat de commissies zijn en daarnaast wil Anne-Fay een commissie kick-off 

organiseren om de nieuwe commissieleden voordat de commissie echt gevormd is goed 

te kunnen inwerken en ze noemt ook dat deze kick-off ook voor de wissel-ALV zal 

plaatsvinden zodat de nieuwe leden goed kunnen beginnen met hun taken in het nieuwe 

collegejaar. Anne-Fay wil ook commissie-uitjes weer promoten omdat deze door corona 580 

in het slop zijn geraakt maar er wel voor kunnen zorgen dat commissie nieuwe energie 

krijgt om hun taken uit te voeren en dat dit heel waardevol is, zeker in het latere deel van 

het jaar. Anne-Fay noemt dat ze ook twee jaar in de Promotiecommissie heeft gezeten en 

dat ze ook haar moeders kapsalon promoot. Anne-Fay vindt promotie belangrijk en wil 

hierop binnen het ACD uitbreiden. Anne-Fay geeft aan dat ze duidelijk heeft gemaakt in 585 

de brief hoe ze dat wil doen.  

Anne-Fay gaat door met haar ideeën voor het herintroduceren van 

alcoholconsumpties tijdens ALV’s omdat ze vaak hoort dat men het jammer vindt dat er 

geen alcohol genuttigd mag worden tijdens de ALV’s. Anne-Fay denkt dat 
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alcoholconsumpties best moeten kunnen omdat Anne-Fay vooral ALV’s wil hebben zoals 590 

deze: dat er veel mensen zijn die allemaal hun stem kunnen uiten. Ook wil Anne-Fay dat 

de ALV met een leukere gedachte gebracht wordt om zo een positiever imago te creëren 

voor de ALV zodat meer mensen komen en dat hierbij gemeld moet worden dat er meer 

nadruk gelegd moet worden op het feit dat er gratis eten is, wat handig is voor studenten 

met weinig geld. Anne-Fay bespreekt dat ze ook het opzetten van een Raad van Advies wil 595 

doorzetten. Ze noemt dat er door vorige besturen veel onderzoek naar is gedaan en dat 

ze de Raad van Advies graag komend jaar wil opzetten. Tot slot noemt Anne-Fay dat het 

haar leuk lijkt een wisselweek te organiseren binnen commissies om zo het teamgevoel 

te verbeteren. Anne-Fay legt uit dat tijdens deze wisselweek commissieleden kunnen 

wisselen van taak en uitgelegd worden door degene die de functie uitvoert hoe het werkt 600 

zodat de andere deze taak ook uit kan voeren. Anne-Fay bedankt de aanwezigen voor hun 

aandacht. Er volgt applaus.  

Mike vraagt of er tijdens deze wisselweek ook gewisseld kan worden tussen 

commissies om bijvoorbeeld een kijkje te nemen bij de ABC. Anne-Fay antwoordt dat het 

idee in de eerste instantie gaat om wisselen binnen commissies, waardoor ook de lengte 605 

van een week is gekozen. Anne-Fay voegt hieraan toe dat het een grotere uitdaging wordt 

om te organiseren buiten commissies, maar noemt wel dat er naar gekeken kan worden 

als er animo voor is. Floris haakt in en zegt dat het wisselen van commissies, maar dat alle 

commissievergaderingen in principe open zijn voor alle leden. Perry vraagt aan Anne-Fay 

over hoe de commissie kick-off eruit ziet, gezien niet iedere commissie pas wisselt rond 610 

eind september. Anne-Fay antwoordt dat ze zich wil richten op de commissies die 

wisselen in september. Perry vraagt hoe de kick-off er dan vervolgens uit zou zien. Anne-

Fay antwoordt dat het inwerken nu ook wel gebeurt, maar dat ze het gevoel heet dat er 

meer kracht achter komt als er een duidelijk label aan gegeven wordt. Perry stelt als 

vervolgvraag dat de commissiemarkt wel al bestaat, maar dat dat dit jaar niet helemaal 615 

ging zoals bedoeld en vraagt hoe Anne-Fay deze voor haar ziet. Anne-Fay antwoordt dat 

het idee inderdaad niet nieuw is, maar noemt dat ze er iets heel moois van kan maken als 

het in het beleidsplan komt en als zij er verantwoordelijk voor wordt. Bente vraagt hoe 

Anne-Fay de commissiemarkt voor haar ziet, omdat we nu al een paar vormen van 

commissiemarkten hebben gehad en voegt toe aan haar vraag wat Anne-Fay als het meest 620 

effectief beschouwt. Anne-Fay wil de commissiemarkt richten op de facultaire introductie 

markt door daar bijvoorbeeld te flyeren. Bente vraagt of de eerstejaarsstudenten hier niet 

te veel door gedwongen worden en dat dit misschien afschrikt. Anne-Fay antwoordt dat 

zij flyeren niet als al te dwingend ziet en dat de facultaire introductie een goede dag is om 

men te betrekken. Perry noemt dat we dit al doen door middel van de eerstejaarsboekjes. 625 

Anne-Fay zegt dat ze dit niet wist. Tim voegt voor de duidelijkheid toe dat de commissies 

al in het eerstejaarsboekje beschreven staan. Martijn vraagt hoe Anne-Fay de 

commissiemarkt en -kick-off wil uitvoeren in het geval dat de oudere leden van 

commissies afstuderen zonder dat er jongere leden achterblijven in commissies om het 

inwerken uit te voeren. Anne-Fay antwoordt dat mensen geregeld kunnen worden als je 630 

gewoon erg je best doet. Daan haakt in en zegt dat het voor mensen makkelijker is om te 

komen als er een concreet moment neergezet wordt voor de commissiemarkt en -kick-

off. Daan noemt dat er minder mensen zullen komen als ze een week van tevoren weten 

tegenover als het drie maanden van tevoren bekend wordt gemaakt. Michelle noemt dat 

de meeste commissies geen harde lijn hebben tussen wie wat doet en vraagt welke 635 
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commissies Anne-Fay in gedachte had voor een echte inwerking. Anne-Fay antwoordt dat 

ze weinig ervaring heeft met commissies die werken met veel algemene leden en geeft 

aan dat ze hierover zal informeren bij anderen. Michelle noemt dat veel commissies 

witboeken en bestuursverantwoordelijken hebben die weten hoe de commissies 

functioneren en vraagt hoe Anne-Fay de rol van de bestuursverantwoordelijke ziet in het 640 

inwerken en functioneren van de commissie en door wie de inwerking dan zou worden 

gedaan. Anne-Fay antwoordt dat ze enkel uit eigen ervaring kan spreken en de inwerking 

bij de ABC gek verliep en dat het belangrijk is om een oude stem te horen op een vast 

moment en dat er dan bij de volgende vergadering wordt gespard tussen de 

commissieleden hoe het dit jaar uitgevoerd zal worden. Michelle vraagt om bevestiging of 645 

het idee dus gebaseerd is op de ABC en dat Anne-Fay wil kijken hoe dit model kan worden 

uitgebreid. Anne-Fay bevestigt dit. Jari geeft aan dat de planning van de kick-off en een 

nieuwe commissie opzetten voor de Wissel-ALV een vrij strakke planning is en voegt 

hieraan toe dat het zoeken van leden om een nieuwe commissie op te zetten tegen kan 

vallen. Jari geeft mee dat hier goed op moet worden gelet en dat Anne-Fay flexibel moet 650 

zijn hierin. Anne-Fay noemt dat het op tijd oude leden informeren en een vaste datum 

prikken er al veel bereikt kan worden als er al een paar geïnteresseerde leden zijn. Marit 

geeft aan dat het mensen kan afschrikken als er maar een vast moment is voor het 

wisselen van de commissies. Anne-Fay zegt als antwoord hierop dat mensen natuurlijk 

nog bij de commissie kunnen na de kick-off en meldt dat ze het punt snapt, maar dat Anne-655 

Fay enkel ervaring heeft met de ABC. Mike geeft aan dat het niet de bedoeling is om 

mensen te dwingen om in commissies te gaan, maar er wel een verschil is in een 

commissiemarkt en nu een keuze maken en dat het vooral gaat om hoe het gebracht 

wordt. Michelle noemt dat het hier nu gaat over de commissie kick-off. Bente noemt dat 

het een leuk idee is om commissie-uitjes te bevorderen, maar zegt wel dat er geen beleid 660 

voor is. Anne-Fay geeft aan dat dit een idee is. Bente vraagt hoe Anne-Fay de commissie-

uitjes wil bevorderen en noemt als voorbeelden om CWAL-geld te geven aan commissies 

of enkel aanmoedigen. Anne-Fay antwoordt dat ze geen ervaring heeft met geldzaken 

maar dat het idee is dat het aangemoedigd wordt. Anne-Fay voegt toe dat het niet hoeft 

als ze dat niet willen en dat Anne-Fay het vooral wil aanmoedigen en het leuk vindt om 665 

een potje met geld voor commissie-uitjes op te zetten als dat mogelijk is. Jari haakt in en 

zegt dat hij commissie-uitjes bevorderen een goed idee vindt omdat een hechtere 

commissie beter is, maar voegt hier wel de waarschuwing aan toe dat het lastiger wordt 

voor mensen om erin te komen als er een te hechte clique gevormd wordt binnen een 

commissie. Mike vraagt of Anne-Fay ook plannen heeft voor de CWAL. Anne-Fay 670 

antwoordt dat het met de CWAL voor zichzelf spreekt als er een leuke commissie is 

opgezet. Anne-Fay meldt dat ze er niet over heeft nagedacht hoe ze de CWAL actiever kan 

krijgen dan dit jaar, maar zegt wel dat het bestuur volgend jaar de ruimte heeft om een 

bestuurslid bij de CWAL te zetten zodat deze actiever wordt. 

Tori noemt dat het opzetten van een raad van advies een goed idee is omdat het 675 

bestuur de kans krijgt advies te vragen zoals een commissie dat doet bij het bestuur, maar 

vraagt hoe Anne-Fay de raad van advies wil vormen en op welke manier personen worden 

toegelaten in de raad van advies. Tori vraagt of er sollicitaties gehouden worden voor de 

raad van advies, of wordt het op de ALV gepresenteerd, of worden er vooral oud-leden 

gevraagd voor de raad van advies. Anne-Fay geeft aan dat ze hier nog niet echt over heeft 680 

nagedacht en dat ze hierover zo snel mogelijk een plan voor wil opzetten en dat hier 
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volgend jaar een stemming voor komt. Anne-Fay noemt dat het wel leuk zou zijn als er 

een oud-lid aanwezig kan zijn in de raad van advies, maar weet niet hoe ingewikkeld dit 

zou zijn. Jari zegt dat hij een raad van advies ook een heel goed idee vindt, maar geeft aan 

dat de afgelopen besturen, waarbij Jari specifiek Sam zijn rol noemt, hier ook mee bezig 685 

zijn geweest en dat er al documenten voor zijn opgezet. Anne-Fay noemt dat ze op het 

idee is gekomen door Sam.  

Perry geeft aan dat er twee ALV’s geleden is gestemd over alcoholconsumptie 

tijdens een ALV en dat toen de gehele ALV daartegen was en Perry voegt hieraan toe dat 

een ALV natuurlijk gezellig moet zijn, maar dat er ook gestemd moet worden op 690 

belangrijke zaken en dat er dan moet worden gekeken of men niet te beschonken is om 

met een heldere geest zijn stem uit te brengen en dat deze beslissing dan door iemand 

moet worden genomen. Anne-Fay geeft aan dat ze hierover heeft nagedacht en dat de lijn 

lastig te trekken is, maar hiervoor kan iemand verantwoordelijk gesteld worden en dat 

dit bijvoorbeeld het bestuurslid bij de ABC kan zijn. Anne-Fay denkt niet dat het probleem 695 

zal zijn dat mensen dronken aankomen en benadrukt dat er destijds andere en minder 

leden aanwezig waren bij de ALV en dat deze stemming daarmee anders kan aflopen. 

Perry vraagt vervolgens of het wel zo’n goed idee is om een bestuurslid verantwoordelijk 

te maken omdat dit tot belangenverstrengeling kan leiden. Anne-Fay denkt dat dit geen 

probleem zou zijn. Fay sluit zich aan bij Perry omdat Fay het geen goed idee lijkt om 700 

dronken mensen te laten stemmen en vraagt Anne-Fay hoe zij het in toom zou houden. 

Anne-Fay antwoordt dat de grens niet afhankelijk zal zijn van het aantal drankjes, maar 

op de manier waarop ze overkomen, en voegt daaraan toe dat het op dit moment wel 

toegestaan is voor iemand om van tevoren zich in te drinken en hier aan de cola zit.  

Michelle vraagt hoe Anne-Fay de promotie precies wil uitbreiden. Anne-Fay 705 

antwoordt dat ze dit enigszins heeft toegelicht in haar brief en vraagt of Michelle een 

specifiekere vraag heeft. Michelle benoemt dat Anne-Fay onder andere in haar brief 

benoemt dat ze uitgebreider gebruik wil maken van Instagram en vraagt hoe ze andere 

kanalen wil benutten en zo nieuwe leden wil betrekken. Anne-Fay antwoordt dat nieuwe 

leden betrekken bij de online promotie de online promotie offline promoten vergt. Anne-710 

Fay stelt dat het versturen van een algemene brief naar alle leden een mogelijkheid zou 

zijn waar zij achterstaat en dat flyeren haar erg leuk lijkt. Anne-Fay neemt als voorbeeld 

dat er tijdens oerknalborrels is geprobeerd te flyeren met gelamineerde QR codes en dat 

dit als voorbeeld doorgezet kan worden. Martijn bedankt Anne-Fay en er volgt applaus. 

Gijs Rombouts komt naar voren en legt uit waarom Carlijn er niet is en geeft aan 715 

waarom er daarom geen uitwerking is van de beleidsideeën van Carlijn. Gijs vraagt om 

een beetje begrip voor de situatie. Bente voegt hieraan toe dat de aanwezigen Carlijn 

moeten zien als Carlijn en niet al te bang moeten zijn voor een lange revalidatieperiode, 

gezien een maand voor nu een goede schatting is van hoelang Carlijn nodig heeft om er 

weer bovenop te komen. Gijs voegt hier weer aan toe dat Carlijn had aangegeven dat ze 720 

erg graag naar de ALV had gewild, maar dat dit gewoon niet kon. Gijs stelt Carlijn voor en 

geeft aan dat ze in de Jordaan woont, maar nu bij haar ouders in Diemen zit. Gijs zegt dat 

Carlijn is gestopt met handbal om tijd vrij te maken voor het bestuursjaar en dat ze 30 EC 

wil halen over het gehele jaar om zo een halve studielast te ervaren en de andere helft zich 

volledig wil kunnen inzetten voor het bestuur.  725 

 Gijs legt de beleidsideeën uit, maar geeft aan dat deze weinig zijn uitgewerkt en 

dat ze constant heeft gesproken over het verbeteren van onderwijs door feedback te 
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verzamelen van studenten en wil dit doen door alternatieve manieren van verzamelen 

omdat de enquêtes niet worden ingevuld. Daarnaast zegt Gijs dat Carlijn de betrekking 

van de leden wil verbeteren door activiteiten te organiseren die gespecificeerd zijn voor 730 

specifieke jaarlagen en op deze manier het probleem wil verhelpen dat de ene jaarlaag 

minder actief is dan de andere. Gijs noemt ook dat Carlijn al studentvoorlichter is en dat 

ze in de OpleidingsCommissie wil plaatsnemen. Gijs sluit af met de mededeling dat hij 

weinig extra informatie heeft over deze ideeën.  

 Michelle vraagt of de vragen meegegeven kunnen worden aan Carlijn. Gijs vindt dit 735 

een goed idee en zegt dat de vragen toch in de notulen komen. Mike meldt dat Carlijn 

volgend jaar ook weer studentvoorlichter zal zijn en op die manier ook nog veel contact 

zal hebben met de opleiding. Gijs licht toe aan de ALV dat Carlijn trouwens solliciteert 

voor de functie van Commissaris Onderwijs. Tori wenst Carlijn beterschap en vraagt aan 

het bestuur of er al een kaart is voor Carlijn. Martijn antwoordt dat dit nog niet is gebeurd. 740 

Daan geeft aan dat Carlijn ook naast de OpleidingsCommissie terecht kan bij de FSR om 

zo problemen direct te kunnen aankaarten bij de decaan. Michelle voegt hieraan toe dat 

Carlijn wel moet afbakenen waar haar werk ligt in bestuur en waar haar werk ligt in de 

OpleidingsCommissie omdat de OpleidingsCommissie heel erg bezig is met het 

verbeteren van de enquêtes. Gijs zegt dat hij deze opmerking interpreteert dat Carlijn 745 

goed moet nadenken over waarin zij een toevoeging vormt aan de 

OpleidingsCommissie. Tori bedankt Gijs. Er volgt applaus. 

Fay Heemskerk komt naar voren en stelt zich voor. Ze zegt dat ze tweeëntwintig 

jaar oud is, en daarmee de oudste is van de sollicitanten. Ze zegt dat ze derdejaarsstudent 

is in de BSc, maar noemt ook dat de tweedejaarsstudenten en de eerstejaarsstudenten 750 

haar ook heel goed kennen. Fay geeft aan dat ze veel studievertraging heeft opgelopen in 

de afgelopen twee jaar en dat haar studieplan voor het komende jaar het halen van de 

tweedejaarsvakken die ze nog moet halen en een paar derdejaarsvakken om daarmee pas 

in het vijfde jaar af te studeren. Fay zegt dat ze daarmee voldoende tijd heeft voor een 

bestuursjaar. Fay licht toe dat ze toen ze als eerstejaarsstudent bij het ACD kwam al bij 755 

een studieverenging had gezet en destijds in de ActiviteitenCommissie had gezeten waar 

ze Voorzitter was. Fay licht vervolgens ook toe dat ze commissiewerk erg leuk vindt en 

dat ze bij het ACD in de EersteJaarsCommissie, de Stichting Lustrum ACD, de 

BuitenlandExcursieCommissie en de Wintersportcommissie heeft gezeten.  

 Martijn vraagt of er nog vragen waren voor de Fay. Max vraagt wat het studieplan 760 

is van Fay. Martijn kapt de vraag af. Gijs sluit zich wel aan bij Max want Fay wil het bestuur 

in, maar moet nog tweedejaarsvakken halen en wil ook nog derdejaarsvakken halen. Fay 

licht toe dat ze volgend collegejaar 24 EC zal volgen. Bente geeft Fay als tip dat ze zich wel 

moet bedenken dat de overgangsperiode in periode één erg druk is.  

Fay gaat door naar het feit dat ze tegenkandidaat is en een tegenkandidatuur heeft 765 

ingediend. Fay licht haar ingezonden brief toe en noemt dat ze vrij veel commissie 

ervaring heeft en ook een jaar in het SLA-bestuur heeft gezeten, wat een meer actieve 

houding vergt dan een doorsnee commissie. Fay geeft aan niet te weten of de ABC te 

vergelijken is met de werkdruk van het SLA-bestuur, maar Fay gaat vervolgens door naar 

het feit dat de keuze van de SollicitatieCommissie om haar niet voor te dragen als 770 

Voorzitter haar niet gaat tegenhouden het wel te proberen. Daarnaast is Fay het ook niet 

eens met de motivatie van de SollicitatieCommissie om haar niet als Voorzitter aan te 

dragen. Daarom heeft Fay handtekeningen van meer dan een vijftiende deel van de leden 
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van het ACD verzameld om haar zelf verkiesbaar te kunnen stellen. Fay legt uit de redenen 

dat ze Voorzitter wil zijn onder andere zijn dat ze heel sociaal is en dat veel mensen haar 775 

kennen wat haar toegankelijk maakt voor iedereen, ongeacht of ze actief of inactief zijn. 

Fay voegt toe dat men door haar rustige karakter makkelijker op haar af kunnen stappen 

en als Voorzitter niet de drukste in de groep is. Fay noemt dat ze daardoor beter in toom 

kan houden wanneer dingen fout gaan en kan ingrijpen.  

Bente stelt dat Fay nu vooral is ingegaan op waarom men op Fay zou moeten 780 

stemmen als Voorzitter, maar vraagt waarom Fay Voorzitter wil worden. Fay antwoordt 

dat ze heel veel inzet heeft verricht voor het ACD en voor de vorige studentenvereniging 

en dat Fay dit erg leuk vindt, Michelle haakt in en vraagt welke taken Fay leuk lijken om 

te vervullen als Voorzitter. Fay antwoordt dat ze het vooral leuk lijkt het aanspreekpunt 

te zijn voor heel veel mensen en graag bij veel aspecten van de vereniging betrokken wil 785 

zijn. Daarnaast weet Fay best goed wat er gaande is en weet wat waar vastloopt en heeft 

daardoor goed inzicht waar de vereniging verbetert kan worden. Fay noemt ook dat 

beleidsideeën die ze zodadelijk gaat noemen ook een verzameling zijn van ideeën die Fay 

over de jaren heeft bijeengehaald en die Fay graag wil uitvoeren omdat ze denkt dat de 

leden veel baat bij het uitvoeren van deze ideeën hebben. Mike vraagt in hoeverre Fay 790 

Commissaris Extern wil worden. Fay antwoordt dat ze geen probleem heeft met verkozen 

te worden als Commissaris Extern, want ze heeft hier al veel ervaring mee. Ze heeft tijdens 

het organiseren van de buitenlandse excursie al veel contact gehad met verschillende 

instanties. Fay noemt dat dit een terugkerende factor is geweest met alle commissies die 

Fay heeft gedaan en legt uit dat Commissaris Extern haar interessant lijkt vanwege het 795 

feit dat Fay zich professioneel zou willen ontwikkelen in het professionele contact met 

bedrijven. Michelle vraagt waarom Fay dan alsnog Voorzitter verkiest over Commissaris 

Extern. Fay antwoordt dat ze zichzelf door al haar ervaring meer ziet als Voorzitter en 

noemt ook dat ze in Breda ook in het bestuur wilde in de studievereniging daar en daar 

had ze ook al het idee om Voorzitter te worden.  800 

Fay begint met het bespreken van haar beleidsideeën en geeft aan dat het eerste 

idee gaat over de promotie met een specifieke focus op meer promotie van 

onderwijsactiviteiten naar minder actieve leden. Fay vindt namelijk dat de actieve leden 

al goed worden bereikt en dat de sociale activiteiten erg veel worden gepromoot. Fay 

noemt vervolgens dat de lezingen en excursies voornamelijk worden bezocht door de 805 

actieve leden terwijl in deze activiteiten net zoveel potentieel zit voor de niet-actieve 

leden. Fay wil graag gebruik maken van de canvaspagina van het ACD om deze activiteiten 

te promoten en ook een overzicht te maken van de activiteiten van de opleiding en van de 

discordkanalen van Chemunity.  

Fay gaat door naar haar tweede punt over Chemunity. Fay noemt dat Chemunity 810 

een best wel vaag concept is voor sommigen en legt uit dat het formelere 

onderwijsgerichte activiteiten organiseert voor studenten van de premasters en 

Analytical Sciences masterstudenten. Fay geeft aan de kloof tussen het ACD en Chemunity 

verkleinen door Chemunity als commissie onder het ACD te laten vallen en in die plaats 

een samenwerking tussen de LEC en MAC te laten uitvoeren. Fay voegt ook toe dat door 815 

de promotie van het ACD via Chemunity te laten gaan en vice versa er meer contact 

ontstaat tussen de aanhang van beide verenigingen.  

Fay gaat door naar haar derde punt genaamd supportsessies. Fay noemt dat de 

naam veranderd kan worden, maar dat deze naam op het moment beschrijft wat Fay wil 
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zeggen. Fay noemt dit jaar het plan vanuit de opleiding kwam op een quantumchemie en 820 

thermodynamica training te geven. Martijn noemt dat ze er allebei zijn geweest. Fay geeft 

aan zichzelf te hebben ingeschreven voor de training voor thermodynamica, maar dit 

iedere keer kleiner werd gemaakt dan het oorspronkelijke plan. Fay vond dit erg jammer 

en had gehoopt dat dit uitgebreider was. Fay wil daarom supportsessies van drie uur lang 

organiseren, waarbij door het ACD gekozen masterstudenten en betaald door de 825 

opleiding tentamentraining zullen geven. Fay noemt ook dat er op de tentamenbank van 

het ACD veel tentamens staan zonder uitwerking en wil graag deze erbij zetten samen met 

oefententamens om nog meer mogelijkheden te geven voor het oefenen.   

Fay gaat door naar haar vierde punt, namelijk het contact tussen de broertjes- en 

de zusjesverenigingen. Fay noemt dat we door het jaar heen meerdere activiteiten hebben 830 

gehad met broertjes- en zusjesverengingen. Fay wil zich voornemen meer te focussen op 

de VU broertjes en meer activiteiten op de VU te organiseren, waaronder VU-borrels. Fay 

noemt dat onze VU broertjes het materiaal en de ruimte hebben om te borrelen wat 

handig is voor ons gezien wij dit niet hebben. Fay noemt het feit dat we hiermee 

activiteiten hebben samen met de VU broertjes en het feit dat we hun materiaal op 835 

hetzelfde moment kunnen gebruiken een win/win-situatie. Fay haar streven is om iedere 

vier à zes weken een borrel met een VU broertje te organiseren. Fay noemt wel dat dit 

lastig is te zeggen, gezien dit al in de kandidaatsperiode georganiseerd moet worden. 

Daarbij wil Fay nieuwe activiteiten organiseren met meer broertjes en meer zusjes.   

Daan geeft eerst een concreet punt over de tentamenbank. Het is namelijk 840 

verplicht voor professoren om oefententamens en antwoorden vrij te geven. Daan vraagt 

daarnaast hoe het organiseren van de oefensessies invloed gaat hebben op de opkomst 

van de hoorcolleges van vakken waarvoor de oefensessies gegeven worden. Fay 

antwoordt dat de reden dat de oefensessies bij thermodynamica iedere keer werden 

afgezwakt het feit was dat men bang was dat de studenten niet meer naar de hoorcolleges 845 

zouden komen. Martijn bevestigt deze reden en voegt hieraan toe dat de opleiding hier 

echt bang voor was. Bente geeft aan dat het idee zoals in de brief van Fay aangeeft dat de 

oefensessie drie uur duurt, maar de meesten hebben na een jaar meer geen idee waarover 

het vak gaat en waarover de tentamenvragen over gaan. Bente stelt dat een masterstudent 

vrij veel voorbereiding moet uitvoeren voor een vrij korte periode in de vorm van de drie 850 

uur durende oefensessie en vraagt of Fay dan de sessies drie weken van tevoren zou 

organiseren. Bente geeft aan dat de opleiding ermee problemen heeft en voegt toe aan 

haar vraag of Fay de opleiding alsnog zover zou proberen te krijgen om de sessies vaker 

te organiseren. Fay antwoordt dat haar idee was om de masterstudenten die de sessies 

dan zouden geven meer te betalen voor voorbereidingstijd dan slechts de drie uur voor 855 

de sessie. Bente antwoordt dat het bedrag dan erg groot wordt en geeft aan dat het beste 

is om meerdere sessies minstens drie weken van tevoren te organiseren of de 

werkcollegedocenten van het vak te vragen hiervoor.  Tori haakt in en zegt dat om deze 

reden meestal mensen worden gevraagd die al een stage bij de groep volgen die het vak 

geeft, waardoor het probleem minder groot wordt. Bente noemt dat het kunnen uitleggen 860 

van tentamenvragen alsnog veel voorbereiding vergt. Michelle noemt dat het wel mogelijk 

is om masterstudenten te vinden en vraagt hoe Fay de rol van het ACD definieert hierin 

en hoe dit idee dan gepresenteerd zal worden aan de opleiding.  Fay antwoordt dat ze 

graag in gesprek wil gaan met de opleiding samen met de Commissaris Onderwijs en 

tijdens deze bespreking een concreet plan presenteren. Fay zegt hier wel bij dat het er 865 
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dan van afhangt of het eenmalig is of meerdere malen is, hoeveel geld zij hiervoor zouden 

willen geven, en of er mensen zin die tijd of zin hebben om dit te doen. Fay noemt tot slot 

dat er dan wel duidelijk moet worden gemaakt dat er een betaling tegenover staat. Arthur 

noemt dat er op de website een bijlespagina is, waarvan Arthur niet weet of die ooit 

gebruikt is en vraagt of Fay dat systeem in dit idee wil verwerken of dat Fay voor de bijles 870 

een ander idee heeft. Fay antwoordt dat haar idee is om de support sessies ook aan te 

bieden als bijles in het geval dat de opleiding geen geld wil reserveren voor dit initiatief. 

Fay noemt dan wel dat er dan nog gekeken moet worden naar hoe het geregeld kan 

worden maar het opgezet kan worden dat men zich inschrijft en voor de sessies betaald. 

Fay voegt hieraan toe dat ze denkt dat de opleiding wel geld heeft voor support sessies, 875 

maar dat het op dit moment lastig te zeggen is.  

 Gijs geeft aan dat VU-borrels al een thema zijn binnen de ABC en vraagt aan Fay op 

welke dagen Fay de VU-borrels zou willen organiseren, vanwege het feit dat vrijdag van 

oudsher een UvA-dag is voor de bachelorstudenten. Fay antwoordt dat waar studenten 

zitten op welke dag zitten veranderd is met het nieuwe curriculum, maar hiervoor moet 880 

het schema al zijn opgezet tijdens de kandidaatsperiode en er zal gekeken worden om de 

VU-borrels te organiseren op dagen waarop de bachelorstudenten en masterstudenten 

allebei op de VU zitten. Fay noemt dat het dan de bedoeling wordt om een borrel per week 

te hebben, ongeacht of dat op een andere dag is dan vrijdag, en dat het makkelijker is voor 

iedereen om door te schuiven naar de borrel als ze toch al op de VU zitten. Gijs vraagt of 885 

Fay dan die week waarin er een VU-borrel is de UvA borrel zou overslaan. Fay antwoordt 

dat dat inderdaad het idee is. Melanie vraagt of voor de support sessies ook niet 

bachelorstudenten die het vak in kwestie al hebben gehaald kunnen worden gevraagd om 

de sessies te geven. Fay antwoordt dat dat zeker kan en dat er in haar brief gerefereerd 

wordt naar masterstudenten, maar op hetzelfde moment ze de bachelorstudenten niet wil 890 

uitsluiten. Perry geeft een tip aan Fay dat ze de borrels met de broertjes opzet in de 

kandidaatsperiode geregeld moet hebben, want anders is het al te laat. Perry noemt dat 

dit de reden is dat het niet gelukt is in dit jaar om VU-borrels te organiseren. Daan vraagt 

of Fay Chemunity al heeft benaderd om te vragen wat zijzelf als idee hebben over deze 

ideeën. Michelle haakt in en antwoordt dat dit intern bij Chemunity al wordt besproken 895 

en er een bijeenkomst georganiseerd wordt na de laatste activiteit van dit jaar die zal gaan 

over de toekomst van Chemunity en de integratie ervan tot het ACD.  Martijn bedankt Fay 

en er volgt applaus. 

Joost Koning komt naar voren en verontschuldigt zich voor het ontbreken van 

materiaal in zijn brief, voornamelijk zijn persoonlijke introductie. Joost geeft aan dat hij 900 

eenentwintig jaar oud is en uit Avenhorn komt in West-Friesland en voegt hieraan toe dat 

dit niet verward moet worden met het westen van Friesland. Hij noemt dat hij houdt van 

sporten, waaronder voetbal en zaalvoetbal en dat hij de afgelopen drie jaar ervaren heeft 

dat hij scheikundenerd is. Hij voegt toe dat hij blij is met scheikunde, dat hij twee jaar 

actief is geweest bij de ABC en een jaar de promotie en daar veel heeft geleerd. Hij zegt 905 

vervolgens dat hij heeft gesolliciteerd voor de functie van Voorzitter omdat hij graag de 

vereniging vooruit wil helpen, te kunnen samen werken met medebestuursleden en 

zichzelf sterk te maken voor goede punten om zodoende de vereniging vooruit te helpen. 

Joost geeft ook aan dat hij ook verkiesbaar is voor de positie van Commissaris Intern en 

zegt dat hij daarin ook een voorzittende rol kan hebben. 910 
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Joost vraagt of er nog vragen zijn over hemzelf. Marit vraagt waarom hij in zijn eerste jaar 

niet actief werd. Joost antwoordt dat hij het in zijn eerste jaar rustig wilde aankijken 

vanwege het feit dat hij erg ver weg woonde en daarmee vier uur bezig was met het 

openbaar vervoer op een dag. Joost voegt hier aan toe dat het commissiewerk wel erg leuk 

klonk en dat dat de reden is dat hij niet in een commissie is gegaan. Jari haakt in en zegt 915 

dat hij helemaal niet actief was voordat hij bestuur werd. Sverre vraagt wat het studieplan 

van Joost is voor volgend jaar. Joost antwoordt dat hij zijn vierde jaar van de bachelor in 

zal gaan en dat hij bezig zal zijn met een deeltijd major, maar dat bestuur de prioriteit 

heeft.  

Joost gaat door naar zijn beleidsideeën en begint met dat hij wil werken aan het 920 

verbeteren van de samenwerking tussen en binnen commissies. Joost zegt dat hijzelf de 

verwelkomende omgeving die het ACD biedt heeft ervaren. Joost wil die omgeving 

onderhouden en uitbreiden door veel eerstejaars te benaderen en inactieve leden directe 

te vragen of ze toch actief willen worden. Joost denkt dat bij de verwelkomende omgeving 

ook een veilige omgeving hoort en dat daarom het voortzetten van het volgen van de BHV 925 

cursus door het bestuur en de ABC erbij zal horen volgend jaar. Joost zegt ook dat hij een 

Ben-je-oké cursus belangrijk vindt omdat je de laatste tijd erg veel hoort over sociale 

intimidatie. Joost zegt vervolgens dat hij belangrijk vindt dat de verenigingskamer vaker 

open is, dat men rond kan kijken en een praatje kan houden met mensen die er dan zijn. 

Joost voegt hieraan toe dat het bij dit idee belangrijk is dat er dan altijd een bestuurslid 930 

aanwezig is als aanspreekpunt.  

 Joost gaat door naar zijn volgende beleidsidee en zegt dat hij het belangrijk vindt 

dat de actieve leden gewaardeerd worden en dat de actieve leden kunnen leren van hun 

werk als commissielid. Joost vindt dat je als bestuurslid de rol moet hebben mensen 

vooruit te helpen. Joost noemt dat hij best wat geleerd heeft in zijn tijd bij de ABC over 935 

hoe je dingen kunt aanpakken. Joost sluit af met dat hij de vereniging vooruit wil helpen, 

zeker na de rumoerige jaren met COVID, ondanks dat het eruit ziet dat deze tijden weer 

terugkomen.  

 Joost vraagt of er vragen zijn over zijn beleidsideeën. Tori geeft aan dat Joost nu de 

afgelopen twee minuten het vooral heeft gehad over het vooruithelpen van de vereniging, 940 

maar dat hij in zijn brief het tegenovergestelde had geschreven, namelijk dat Joost de 

vereniging wil onderhouden. Tori vraagt welke het nou gaat worden. Joost antwoordt dat 

de boodschap anders is overgekomen, maar dat hij de basis wil gebruiken omdat we nu 

uit een coronajaar komen. Joost voegt toe dat hij extra ideeën wil toevoegen aan de basis 

en daarmee de vereniging wil onderhouden en vooruitbrengen. Tori vraagt of Joost 945 

daarmee kan bevestigen dat hij geen concrete ideeën heeft hierover. Joost bevestigt dit en 

geeft aan dat hij voornamelijk de lijn wil doortrekken maar op hetzelfde moment 

openstaat voor andermans ideeën om die uit te voeren. Perry geeft aan dat dit bestuur 

een kamerdienst van een uur heeft gehanteerd en vraagt waar Joost aan dacht met de 

kamerdiensten. Joost antwoordt dat dit iets groots is wat eerst overlegd moet worden met 950 

andere bestuursleden, maar voegt hieraan toe dat het er vaak zo is dat er in de middag 

niemand in de verenigingskamer is en geeft aan dat het daarom handig is de focus voor 

de diensten naar de middag te verschuiven en de periode tussen een uur en drie uur toe 

te voegen aan de dienst. Jari noemt dat het idee van een kamerdienst is dat er dan iemand 

is en dat de verenigingskamer dan wordt opgeruimd. Jari voegt hieraan toe dat het 955 

verenigingskamer geopend kan worden door anderen en dat hijzelf dit jaar niet heeft 
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meegemaakt dat er niemand is tussen een en drie uur en daardoor ziet hij niet zo goed in 

hoe deze uitbreiding iets zou toevoegen. Sverre haakt in en zegt dat hij, zeker aan het 

begin van het jaar, regelmatig het verenigingskamer tussen één en drie uur dicht aantrof. 

Joost noemt ook dat het best lekker is dat je als nieuw lid naar binnen kan lopen, rustig 960 

kan kijken en vragen kan stellen. Joost zegt dat het daarvoor handig is als er een 

bestuurslid aanwezig is en voegt hieraan toe dat dit niet moet overkomen alsof een actief 

lid dit niet kan. Bente vraagt of Joost specifiek een tot drie uur had opgeschreven omdat 

dit een collegeblok is. Joost antwoordt dat dit niet daarom zo is bedacht maar dat dit een 

indicatie is. Bente noemt vervolgens dat erop gelet moet worden dat Joost het zijn bestuur 965 

niet te lastig te maken en dat er dan niet aan vast gehouden worden. Bente vraagt wat er 

bedoeld wordt met de zinnen die omschrijven dat er een bestuurslid in iedere commissie 

zit. Joost antwoordt dat hij daarmee bedoeld dat het 76ste bestuur problemen had met het 

actief deelnemen aan iedere commissie en nu het erop lijkt dat het 77ste bestuur weer een 

bestuur bestaande uit zes man zal worden en dat er nu meer kansen zijn voor 970 

bestuursleden om actief aanwezig te zijn als Voorzitter. Bente vraagt of dit betekent dat 

de bestuursleden dus echt deel zullen worden van commissies als commissielid. Joost 

bevestigt dit. Bente noemt dat er wel moet worden uitgekeken dat de bestuursleden niet 

te veel taken op zich nemen en raadt Joost aan het plan anders uit te voeren door eerst 

bestuursleden enkel de taak van bestuursverantwoordelijke op zich te nemen en 975 

vervolgens lidmaatschap van commissies erbij te doen in plaats van dat er eerst taken 

opgenomen worden om ze later weer te laten vallen. Bente raadt Joost aan hierop te letten 

met het beleidsplan. Daan noemt dat Joost met deze ideeën op twee punten extra tijd wil 

toevoegen aan bestuurstaken, wat veel is, en raadt Joost aan om een keuze te maken. Daan 

geeft ook de suggestie dat het misschien een goed idee is om een KamerCommissie op te 980 

zetten zodat de verenigingskamer langer open is en dit gedaan kan worden door te kijken 

hoe andere verenigingen dit hebben gedaan en hoe het bij ons opgezet kan worden. Jari 

noemt dat hij twee vragen heeft en vraagt of er bij de bestuursronde die Joost heeft 

voorgesteld in zijn brief ook budget voor wordt vrijgemaakt. Joost antwoordt dat het niet 

per se beleid zou worden, maar dat er wel de kans moet zijn om elkaar te spreken buiten 985 

serieuze zaken om. Joost geeft hierbij als voorbeeld het drinken van een biertje na een 

bestuursvergadering maar denkt dat er geen budget voor hoeft te komen. Jari gaat door 

naar zijn tweede vraag en noemt dat Joost in zijn brief had geschreven dat hij een derde 

manier wil toevoegen voor het geven van feedback. Jari vraagt wie de persoon is waarmee 

die deze derde optie dan vormt. Joost antwoordt dat dit een groep personen kan zijn en 990 

dat dit idee vooral gaat om het groepsverband. Joost noemt dat het een combinatie kan 

zijn van actief lid en oud-bestuurslid. Jari vraagt hoe Joost denkt over een raad van advies. 

Joost antwoordt dat hij dit niet in zijn brief heeft gezet, maar het zelf een goed idee vindt 

en voegt hieraan toe dat hij het niet kon toelichten en het daarom niet in zijn brief heeft 

gezet. Lucas vraagt of Joost de feedbacksessies wil doortrekken naar de onafhankelijke 995 

commissies. Joost antwoordt dat hij het handig vindt om een kort formulier met een 

feedback enquête te verspreiden onder de commissies en dat het bestuur de resultaten 

dan bespreekt, mogelijk samen met de RvA. Bente vraagt of Joost ook feedbacksessies 

binnen commissies wil gaan invoeren. Joost antwoordt dat dat dit jaar weer is gebeurd. 

Bente vraagt of het idee is om er meer achteraan te zitten dat het gebeurt. Joost antwoordt 1000 

dat het plan is om de feedbacksessie een definitieve datum te geven en noemt dat het 

waardevol was voor de Promotiecommissie om van anderen buiten de commissie te 
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horen wat hun feedback was. Mike noemt dat er moet gelet worden dat er niet te veel druk 

wordt gezet op de actieve leden met het opleggen van dit soort zaken. Mike noemt dat het 

opleggen van de feedbacksessies van bovenaf slecht kan uitpakken en ervoor kan zorgen 1005 

dat alles slechts voor de helft gebeurt. Bente geeft aan dat de feedbacksessies zoals die nu 

gebruikt worden binnen de commissies al goed uitgewerkt zijn. Martijn bedankt Joost en 

er volgt applaus.  

 

Voorzitter Martijn ten Brink schorst de vergadering om 20:23  1010 

Voorzitter Martijn ten Brink hervat de vergadering om 20:30  

  

Max Rutjes komt naar voren en stelt zich voor. Hij zegt dat hij eerstejaarsstudent is en op 

het moment in de Feestcommissie en Wintersportcommissie zit. Daar voegt hij aan toe 

dat zijn motivatie om het bestuur in te gaan is dat hij het studeren erg leuk vindt en het 1015 

meest uit zijn studiejaren wil halen. Tim voegt hieraan toe dat hij van veel oud-

bestuursleden heeft gehoord dat het bestuur een goede toevoeging is en dat hij het 

daarom wilde hij dat gaan doen. Max noemt dat hij heeft gesolliciteerd op de functies 

Commissaris Intern en Secretaris. Max voegt hier aan toe dat de functie van Commissaris 

Intern zijn voorkeur heeft en dat hij op Secretaris in een voorstelbestuur staat omdat hij 1020 

tijdens de sollicitatieprocedure had aangegeven dat hij wel Secretaris zou willen zijn. Max 

geeft vervolgens aan dat zijn studieplan is dat hij wel de voorkeur aan het studeren wil 

geven omdat hij zo min mogelijk studievertraging wil oplopen en niet vijf jaar wil doen 

over zijn bachelor Chemical Sciences. Er volgt gelach. Max legt uit dat hij ongeveer 40 tot 

50 EC wil halen en zegt dat dit komt doordat het nieuwe curriculum veel vakken bevat in 1025 

het tweede jaar die hij wil volgen. Max licht toe dat hij daarom volgend jaar naast zijn 

bestuur een deel van de tweedejaarsvakken zal volgen en de rest het jaar daarna.  

 Wouter vraagt of Max van plan is om alle vakken van het tweede jaar te volgen. 

Max antwoordt dat hij van plan is om alle vakken van het tweede jaar te volgen en dit uit 

te spreiden over twee jaar. Bente vraagt hoeveel EC per periode dat is. Martijn en Tim 1030 

antwoorden dat dat er 18 EC per periode zijn. Tim voegt nog toe dat er een periode is 

waarin 24 EC te halen zijn. Jari vraagt wat Max als eerste eruit gooit als de 60:40 

verhouding tussen zijn studie en bestuur niet lukt. Max antwoordt dat hij 

verantwoordelijkheid heeft voor het bestuur als hij gekozen wordt en dus eerder een vak 

laat vallen dan dat bestuurstaken achterwege gelaten worden. Tim vraagt of Max denkt 1035 

dat de verhouding die Max aanhoudt veranderd als hij verkozen wordt tot Secretaris. Max 

antwoordt dat de verhouding die hier is gepresenteerd een algemene verhouding is en 

noemt dat deze niet zal veranderen omdat je met beide functies tijd kwijt zal zijn; bij de 

Commissaris Intern is dit aan commissies en bij de Secretaris is dit aan dagelijks bestuur. 

Perry vraagt waar Max woont. Max antwoordt dat hij in Heiloo woont en halverwege juni 1040 

in Diemen gaat wonen. Bente vraagt of dat dus rond nu is. Max antwoordt dat hij over een 

paar weken verhuist.  

 Max gaat door naar zijn beleidsideeën en begint met de borrels in de Brainwave. 

Max merkt op dat hij over dit jaar heen heeft gemerkt dat er veel problemen zijn met het 

vullen van de tapperslijsten. Max noemt dat dit kan komen omdat mensen niet iedere 1045 

week willen tappen. Max noemt dat hij hier graag verandering in wil brengen door gratis 

tappersbier aan te bieden om toch een extra zetje te geven en tappersdiensten 

aantrekkelijker te maken. Max stelt daarnaast dat er een competitie van gemaakt kan 
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worden in de vorm van het beste biertje tappen als voorbeeld. Max wil het draaien van 

een tappersdienst op deze manier aantrekkelijker en leuker maken en te voorkomen dat 1050 

er iedere vrijdag weer hetzelfde probleem is dat er te weinig tappers zijn. 

 Max gaat door naar zijn tweede idee, ditmaal over de eerstejaarsstudenten. Hij 

noemt dat er weinig eerstejaarsstudenten actief zijn binnen het ACD, wat hij jammer 

vindt. Max noemt dat hijzelf actief zijn erg leuk vindt en dat het een grote toevoeging is 

aan de studiejaren. Max wil aan meer eerstejaarsstudenten de kans bieden ook actief te 1055 

worden en wil dit bereiken door een eerstejaarsstudent aan de Promotiecommissie toe te 

voegen om zodoende eerstejaarsstudenten meer te betrekken via mond-op-

mondreclame.  

 Max gaat door naar zijn derde idee, welke gaat over de activiteiten en 

BorrelCommissie en begint met dat deze commissie bekend staat als een intense 1060 

commissie terwijl men commissiewerk doet omdat men het leuk vindt. Max noemt dat de 

Activiteiten- en BarCommissie erg veel werk met zich meebrengt voor de commissieleden 

omdat de Activiteiten- en BarCommissie erg veel werk verricht. Max stelt voor om de 

Activiteiten- en BarCommissie op te splitsen in een ActiviteitenCommissie en een 

BorrelCommissie, waarmee het commissiewerk in deze commissies minder intensief 1065 

wordt waardoor ook leden van de BorrelCommissie verrast kan worden door een leuke 

activiteit en vice versa. Max noemt dat daarnaast het er ook voor zal zorgen dat meer 

mensen in deze commissies willen. 

Max gaat door naar zijn vierde idee en noemt dat hij meer VU-borrels wil organiseren om 

ook meer activiteiten te hebben op de VU naast alleen de colleges die er zijn. Max zegt dat 1070 

de borrels op Science Park zijn en het lastig is voor mensen om vanaf de VU om vijf uur 

naar Science Park te gaan. Max voegt hier wel aan toe dat het minder aantrekkelijk is om 

op de VU te borrelen, maar daarvoor stelt Max voor om bij de broertjesverenigingen aan 

te sluiten tijdens hun borrels. Max geeft aan dat op deze manier de VU meer betrokken 

wordt bij het ACD omdat Max het idee heeft dat het ACD voornamelijk op Science Park is 1075 

gevestigd en geeft aan dat de VU mooie kansen biedt.  

 Max gaat door en noemt dat zijn volgende beleidsideeën gaan over de positie van 

Secretaris. Hij noemt als laatste idee dat hij in de om-de-weekmail een puzzel wil 

toevoegen waarmee mensen een korte pauze krijgen en iets leuks te doen te hebben.  

 Max gaat door naar zijn laatste idee en noemt dat de actieve leden eigenlijk enkel 1080 

aan het eind van het jaar in het zonnetje gezet worden tijdens de ACD’er van het jaar-

borrel. Max noemt dat er ook kleinere punten zijn waarvoor actieve leden gewaardeerd 

moeten worden en geeft als voorbeeld tapper van de maand. Max wil deze extra 

waardering aan de om-de-weekmail toevoegen in de vorm van een lid van de mail.  

Mike noemt dat Max heeft genoemd dat hij de VU meer wil betrekken bij het ACD en vraagt 1085 

hoe Max kijkt naar het idee om de VU-verenigingskamer te verbeteren, ongeacht het feit 

dat we nu vrij weggestopt zitten. Max antwoordt dat vanwege het feit dat we volgend jaar 

een bestuur bestaande uit zes man en dat er nu nauwelijks diensten worden gedraaid op 

de VU op dit moment. Ben is het hier niet mee eens. Max noemt dat er meer mensen zullen 

komen naar de VU-verenigingskamer als er meer diensten worden gedraaid. Max noemt 1090 

dat er nu ook verkoop is begonnen in het VU-hok. Tori haakt in en zegt dat Prof. Dr. Celia 

Fonseca Guerra op dit moment bezig is met het verkrijgen van een betere kamer voor het 

ACD. Max geeft aan dat het op het moment nog niet definitief is wat de plannen zijn voor 

de VU-vereningskamer. Mike raadt aan gebruik te maken van de mogelijkheid die Celia op 
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het moment biedt omdat ze zich op het moment erg inzet voor ons. Jari vraagt of Max niet 1095 

bang is dat mensen zich enkel aanmelden voor het gratis bier en niet echt om de tapdienst 

te draaien. Max antwoordt dat hij het mogelijk acht dat dit gebeurt, maar acht die kans 

klein omdat een tappersdienst verantwoordelijkheid met zich meebrengt en Max hoopt 

dat men dat zich realiseert. Tori haakt in en zegt dat er gratis tappersbier was toen zij 

begon met studeren, maar het werd afgeschaft omdat er misbruik van werd gemaakt. Tori 1100 

benoemt dat daarom de tapperscursus is geïntroduceerd, samen met het in goedkoper-

dan-normaal tappersbier. Max geeft aan dat er een limiet op te zetten. Tori vraagt wie dit 

limiet dan gaat hanteren. Max antwoordt dat de borrelbaas dat zou kan gaan doen. Tori 

meldt dat dat betekent dat dit ervoor zorgt dat de borrelbaas bij de tap moet blijven 

gedurende de borrel, ondanks de andere taken van de borrelbaas. Martijn haakt in en zegt 1105 

dat het beter is als de ABC’er van de tappersdienst verantwoordelijk is voor het hanteren 

van het limiet. Max noemt dat het niet poffen van tappersbier ook nog kan en dat het 

effectief hetzelfde is als extra gratis bier pakken. Tori noemt dat neiging meer te drinken 

kleiner is op deze manier dan met gratis tappersbier.  

Perry noemt dat het derde punt om de ABC op te splitsen een goed plan is en Perry 1110 

spreekt zijn steun uit voor het idee. Joost vindt het ook een goed idee en noemt als tip dat 

er dan van volgend jaar een overgangsjaar wordt gemaakt. Max geeft aan dat het zo snel 

mogelijk splitsen van de Activiteiten- en BarCommissie abrupt zou zijn, maar Max voegt 

hieraan toe dat volgend jaar de Activiteiten- en BarCommissie bijna volledig vernieuwd 

wordt en dat op dat moment de splitsing uitgevoerd kan worden, waardoor gewenning 1115 

ontstaat in plaats van een schok als gevolg van de splitsing. Tori noemt dat er ook nog een 

aparte Sportcommissie was voor COVID-19 en spreekt uit dat ze eigenlijk geen idee heeft 

waarom deze er niet meer is. Perry licht toe dat er geen animo voor was om deze 

commissie te vullen, waardoor sportactiviteiten door de Activiteiten- en BarCommissie 

uitgevoerd werden. Max noemt wel dat er een verschil zit tussen het terugbrengen van de 1120 

Sportcommissie en de Activiteiten- en BarCommissie opsplitsen. Tori zegt vervolgens dat 

de Activiteiten- en BarCommissie op zich niet zo veel activiteiten organiseert. Max 

antwoordt hierop dat de ActiviteitenCommissie daar verandering in kan brengen. Tori 

vraagt of er dan geen sprake is van overvloed en overlap met andere activiteiten. Max 

vindt deze vraag lastig te beantwoorden aangezien er nog geen concreet plan is voor 1125 

hoeveel activiteiten de ActiviteitenCommissie zou gaan organiseren, maar geeft wel aan 

dat het niet efficiënt is om meerdere activiteiten in een week te plannen. Bente zegt dat er 

in haar jaar ook een Sportcommissie was, maar dat die commissie eigenlijk niet zo veel 

uitvoerde of op het laatste moment dingen uitvoerde en dat er daarom gelet wordt dat er 

gemotiveerde personen worden gevraagd voor de ActiviteitenCommissie omdat er op die 1130 

manier meer uit wordt gehaald. Jari vraagt hoeveel leden Max in de ActiviteitenCommissie 

en BorrelCommissie zou willen hebben. Max antwoordt dat hij op het moment geen 

inhoudelijk inzicht heeft op hoe dat Activiteiten- en BarCommissie haar functies uitvoert, 

waardoor hij deze vraag niet kan beantwoorden. Wel zegt Max dat hij dit zal bespreken 

met de huidige leden van de Activiteiten- en BarCommissie. Joost geeft aan dat het dan 1135 

wel mooi is dat de halve Activiteiten- en BarCommissie van dit jaar heeft gesolliciteerd 

voor het bestuur. Kirsten vraagt vervolgens wie de puntentelling voor de ACD’er van het 

jaar bij gaat houden als de Activiteiten- en BarCommissie opgesplitst worden. Max 

antwoordt dat die taak in overlap zal worden uitgevoerd en dat dit uitgevoerd kan worden 

door een persoon in beide commissie en dat deze taak wordt samengevoegd. Anne-Fay is 1140 
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hier in ieder geval voor vanwege het feit dat de druk op de Promotiecommissie vanuit de 

Activiteiten- en BarCommissie vrij hoog is; zeker met de situatie met Carlijn is het 

problematisch.  

Daan meldt nog dat de verenigingskamer van het ACD op de VU op een erg slechte 

plek zit en dat meerdere verenigingen van het Science Park ditzelfde probleem ervaren. 1145 

Daan raadt aan hen te vragen hen mee te nemen in de poging een betere plek te krijgen 

omdat er dan meerdere verenigingen zijn die tegelijkertijd klagen. Daan stelt vervolgens 

dat hij Max zijn uiteenzetting erg sterk vond maar voegt hieraan toe dat er 

grammaticafouten in de brief van Max stonden en vraagt of hij deze gaat nalopen als 

Secretaris. Er volgt gelach. Max antwoordt dat hij dit wil gaan nalopen, maar geeft aan dat 1150 

het voorkomt dat er iets fout gaat. Michelle voegt toe dat de notulen altijd worden 

gecontroleerd en Jari haakt hierop in en zegt dat meerdere oud-Secretarissen hebben 

bewezen geweldig te kunnen spellen maar dat ze niet al te goed zijn met grammatica. Ben 

benoemd dat het leuk is dat Max ideeën heeft voor toevoegingen aan de ledenmail, maar 

vraagt wat er dan niet leuk is aan zijn introductieteksten. Max antwoordt dat de 1155 

introductieteksten wel leuk zijn en dat ze in Ben zijn eigen stijl geschreven zijn, maar Max 

voegt hieraan toe dat hijzelf niet van geschiedenis houdt en dat hij het anders zou 

aanpakken. Martijn bedankt Max en er volgt applaus.  

Sverre Overdijk komt naar voren en stelt zich voor. Hij noemt dat hij uit Diemen 

komt en dat hij recentelijk naar de Bijlmer is verhuisd. Ook zegt Sverre dat zijn hobby’s 1160 

drummen en gitaarspelen zijn en dat hij aan bolderen doet. Sverre geeft aan dat hij bijna 

klaar is met zijn bachelor en dat hij volgend jaar zal doorgaan met zijn master Chemistry 

in de track Molecular Sciences. Sverre zegt vervolgens dat hij natuurlijk de afgelopen twee 

jaar de Penningmeester is geweest van de Activiteiten- en BarCommissie en ook bij 

eerdere algemene ledenvergaderingen is langsgekomen. Sverre voegt ook toe dat jij ook 1165 

in de Allejaars Weekend Commissie en de BuitenlandExcursieCommissie heeft gezeten.  

 Sverre vraagt of hier vragen over zijn. Tori vraagt hoe de kat heet op de foto van 

Sverre zijn slide. Sverre antwoordt dat de kat Simba heet. Melanie vraagt wat het verhaal 

achter die buitenlandse excursie was in Sverre zijn eerste jaar. Sverre antwoordt dat het 

de bedoeling was dat we met zijn allen naar Sevilla gingen voor een week, maar helaas 1170 

werd dit wegens omstandigheden een enkele reis van twee jaar naar de slaapkamer. Mike 

vraagt hoe Sverre zijn studielast wil gaan verdelen als Sverre zijn master volgend jaar 

begint. Sverre antwoordt dat het bestuur voor gaat, maar dat hij wel wil studeren. Hij wil 

graag betrokken blijven bij de studie en wat er gaande is, maar noemt wel dat zijn 

prioriteit ligt bij het studeren. Sverre noemt dat vakken laten vallen  1175 

 Sverre gaat door met zijn beleidsideeën en noemt allereerst dat het samenvoegen 

van de boekhoudingen zijn belangrijkste punt is. Sverre zegt dat hij dit in goede banen wil 

begeleiden en dat hij, als twee jaar ex-Penningmeester van de Activiteiten- en 

BarCommissie, hier geschikt voor is om dit in goede banen te leiden en de positie van 

Penningmeester van de Activiteiten- en BarCommissie een nieuwe invulling kan geven 1180 

samen met de nieuwe Penningmeester van de Activiteiten- en BarCommissie en geeft aan 

dat hij al een paar ideeën hiervoor had opgeschreven in zijn brief. Sverre benoemt dat hij 

ook de rekeningen samen wil voegen, wat duidelijkheid schept en kosten bespaart. Sverre 

voegt hier wel aan toe dat dit niet tegelijkertijd gebeurt met de boekhouding omdat dat 

simpelweg niet te doen is. Sverre legt uit dat het samenvoegen van de rekening 1185 

duidelijkheid schept voor de Penningmeester en dat het kosten bespaart. Sverre noemt 
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dat hij verder het plan heeft om een raad van advies op te zetten door een persoonsschets 

op te stellen en die gebruiken om bepaalde personen aan te nemen zodat er een frisse en 

kritieke blik gegeven kan worden op de problemen binnen het ACD. Sverre vindt dat dit 

zeker toegevoegde waarde zal hebben. Sverre wil ook plaatsnemen in de 1190 

AquisitieCommissie omdat hij vindt dat de combinatie van de Commissaris Extern en de 

Penningmeester in dezelfde commissie een goede combinatie is en wil Sverre op die 

manier veel en diverse activiteiten te organiseren omdat Sverre acht dat er veel te halen 

is uit specifieke activiteiten en gericht op kleinere doelgroepen. Sverre noemt dat hij ook 

op de positie van Commissaris Onderwijs heeft gesolliciteerd. Hij zegt dat hij twee jaar 1195 

studentvoorlichter en twee jaar lid van de OpleidingsCommissie is geweest en vindt dat 

hier nog veel winst te behalen valt, zeker in het verbeteren van de samenwerking tussen 

de OpleidingsCommissie, het ACD en de facultaire studentenraad. Sverre geeft aan dat hij 

als OpleidingsCommissie- en ACD-lid merkt dat een combinatie van de twee en de 

samenwerking met de facultaire studentenraad de kwaliteit van het onderwijs bevordert. 1200 

Sverre noemt dat steeds meer mensen het nieuwe curriculum volgen, wat er toe leidt dat 

de tentamenbank relatief leeg is. Sverre merkt al op dat iedere professor verplicht is met 

een representatieve oefenvraag te komen en geeft aan dat deze ook naar ons gestuurd kan 

worden om onze tentamenbank aan te vullen. Tot slot wil Sverre de overgang van het ene 

naar het andere curriculum stroomlijnen. Sverre bedankt de aanwezigen voor hun 1205 

aandacht en vraagt of er nog vragen zijn. Er volgt applaus.  

Daan geeft aan dat in Sverre zijn brief staat dat Sverre in overleg wil gaan met studenten 

over de tentamenbank. Daan noemt dat ze bij psychobiologie erg boos zijn geworden over 

die tentamenbank waardoor die is afgeschaft en Daan vraagt daarom of Sverre alstublieft 

niet in overleg kan gaan met docenten. Daan voegt wel toe dat er gezeurd kan worden 1210 

voor tentamens, maar zegt dat er niet bij moet worden gezegd dat deze op onze website 

terecht komen. Sverre noemt dat hij het verhaal van hoe het is gegaan bij psychobiologie 

al kent. Michelle vraagt namens Nadav of Sverre nog wel genoeg motivatie heeft na twee 

jaar lid te zijn geweest van de Activiteiten- en BarCommissie. Sverre antwoordt dat hij 

hier zelf lang bij stil heeft gestaan. Sverre noemt ook dat de samenvoeging van de 1215 

boekhoudingen ook nog extra uitdagingen met zich meebrengen. Sverre zegt ook dat hij 

de afgelopen twee jaar heeft meegekeken met de Penningmeesters van de afgelopen twee 

jaar en noemt dat er meer bij komt kijken vanwege de samenvoeging. Sverre geeft aan dat 

hij de uitdaging om de samenvoeging in goede banen te begeleiden mooi vindt en dat hij 

hier veel zin. Michelle vraagt ook namens Nadav aan welke waarden Sverre zat te denken 1220 

voor de activiteiten die hij wil organiseren. Sverre antwoordt dat de bedrijfsexcursies veel 

waarde hebben voor de studenten en dat er ook veel waarde zit in specifiekere excursies 

organiseren. Sverre noemt dat dit bij hemzelf al de vraag opriep of de inschrijvingen niet 

erg laag uitvallen wanneer er te veel excursies zijn of dat ze te specifiek worden, maar 

Sverre geeft aan dat bij een specifiekere excursie een veel bredere doelgroep 1225 

aangesproken kan worden dan wat op dit moment al het geval is en Sverre wil ook meer 

de nichedoelgroepen in. Martijn vraagt of dit niet meer onder de Lezingen- en 

ExcursieCommissie valt. Sverre antwoordt dat dat zeker klopt, maar voegt toe dat we 

vooral naar bedrijven gaan die zijn binnengehaald door de Acquisitiecommissie waar ook 

financiële compensatie. Sverre noemt dat de Acquisitiecommissie zeker betrokken is bij 1230 

de beslissing naar welke bedrijven we gaan, maar voegt toe dat dit wordt besloten in 

overleg tussen het blok Penningmeester en Commissaris Extern en dat de Commissaris 
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Extern verantwoordelijk is voor de Lezingen- en ExcursieCommissie en 

Acquisitiecommissie. Bente haakt in en zegt dat het erg handig is om dit te combineren 

gezien het ACD er dan geld voor krijgt. Bente voegt toe dat de diversiteit in excursies meer 1235 

onder de Lezingen- en ExcursieCommissie valt, maar als Sverre zijn plan lukt is dat een 

win-win situatie. Arthur vraagt of Sverre zijn plan voor de excursies ook wil combineren 

met de curriculumvernieuwing. Sverre vindt het een goed idee, maar geeft aan dat het 

lastig om dingen nu te combineren. Sverre zegt dat hij in ieder geval wel een voorstander 

is van het idee. Bente waarschuwt Sverre over het feit dat je niet van tevoren weet welk 1240 

bedrijf zal instemmen met het organiseren van een excursie en dat Sverre zich niet al te 

strikt moet vasthouden aan enkel bedrijfsbezoeken te organiseren via de acquisitie. Bente 

voegt hieraan toe dat hetzelfde probleem bestaat met het organiseren van lezingen. Bente 

vraagt vervolgens hoe Sverre de bedrijvendag voor zich ziet, gezien er nu een paar 

verschillende versies van de bedrijvendag zijn georganiseerd en breidt haar vraagt uit 1245 

met welke Sverre zou kiezen. Sverre antwoordt dat de netwerkactiviteit een goed idee is 

en ook de gezelligheid erbij wil houden. Sverre wil ook dat het organiseren van een borrel 

of diner achteraf een goed idee is, maar wil vooral het serieuze deel met de gezelligheid 

combineren. Wouter vraagt hoe Sverre zichzelf ziet als tussenpersoon in het nieuwe 

curriculum. Sverre antwoordt dat hij als lid van de OpleidingsCommissie meer een 1250 

tussenpersoon is dan bij het bestuur van het ACD. Sverre voegt hieraan toe dat er veel 

onduidelijkheid weg te nemen is bij docenten door een persoon te hebben die en 

bestuurslid is van het ACD en lid is van de OpleidingsCommissie. Sverre zegt ook dat hij 

daarnaast zo veel mogelijk feedback wil verzamelen bij de eerstejaarsstudenten om te 

blijven controleren of het goed gaat, gezien dat een goede methode is om te controleren 1255 

wat er mis gaat maar ook wat er goed gaat. Sverre voegt hieraan toe dat er ook veel goed 

gaat bij de overgang. Bente geeft aan dat er best veel is gezegd over de raad van advies en 

Bente vraagt hoe Sverre voor de raad van advies voor zich ziet in hoe zij advies geven. 

Sverre antwoordt dat hij fan is van gevraagd en ongevraagd advies, gezien enkel gevraagd 

advies verwachten ervoor zorgt dat er zaken buiten beschouwing gelaten kunnen 1260 

worden. Sverre noemt dat dit advies dan kan gaan over bijvoorbeeld het beleidsplan, een 

van de onderwerpen die Sverre het belangrijkst vindt voor een raad van advies. Sverre 

noemt dat er voor het ongevraagde advies een raad van advies gezocht wordt die altijd 

bereid is mailtjes te sturen en dat het bestuur openstaat voor de punten die worden 

aangekaart in die mails. Martijn bedankt Sverre en er volgt applaus. 1265 

 Tim de Groot komt naar voren en stelt zich voor. Hij geeft aan dat hij nog een keer 

het bestuur in wil, dat hij twintig jaar oud is en nu in het tweede jaar van de bachelor zit. 

Tim noemt dat hij op dit moment in Hoofddorp woont, maar binnenkort gaat verhuizen 

naar Diemen en dat het zijn plan is om volgend jaar 6 EC per periode te volgen en zal 

kijken of hij daartussen zijn literatuurproject kan uitvoeren en misschien in periode zes 1270 

zijn tweedejaarsproject kan volgen. Tim geeft aan dat hij in ieder geval zijn bestuursjaar 

zodanig wil inrichten om ervoor te zorgen dat daarvoor tijd is.  

 Max vraagt hoe Tim dit anders inrichten van zijn bestuursjaar voor zich ziet. Tim 

antwoordt dat hij nu erg veel bezig is met de kwartaalafsluiting en de Feestcommissie in 

verband met FLUX. Tim wil zijn bestuursjaar anders inrichten om een iets rustigere 1275 

jaarafsluiting. Perry noemt dat hij in periode drie project heeft gedaan en dat dat chaos 

was, waardoor Perry het afraadt. Perry vraagt vervolgens hoe hij zijn studieplan voor zich 

ziet. Tim antwoordt dat hij volgend jaar tweedejaarsvakken wil gaan halen en dan in zijn 
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vierde jaar wil afstuderen met een half jaar uitloop. Bente noemt dat de jaarafsluiting 

rustig is als Commissaris Extern vanwege het feit dat de Buitenlandse Excursie achter je 1280 

ligt, de Lezingen- en ExcursieCommissie rustig is als je die redelijk op orde hebt. Michelle 

haakt in dat er genoeg bestuursleden zijn geweest die 60 EC hebben gehaald in het jaar. 

Perry voegt hieraan toe dat hij met vier man was en Tim met zes man zal zijn.  

Tim gaat door naar zijn beleidsideeën en noemt dat hij zijn ideeën heeft opgesplitst 

in de drie kopjes betrekking van leden, lezingen en excursies en de VU. Hij begint met zijn 1285 

ideeën voor het betrekken van de leden en noemt het buddyprogramma. Tim geeft aan 

dat, nu er weer zes man in het bestuur zal zitten, het buddyprogramma weer opgezet kan 

worden en dat er weer budget voor vrij kan gemaakt worden om grotere activiteiten te 

organiseren. Daarnaast wil Tim kijken of de MAC en Chemunity aan het begin van het jaar 

actief gekregen kunnen worden om ze zo te gebruiken voor het actief betrekken van de 1290 

masterleden omdat aan het begin van het jaar de meeste mensen wel een kijkje willen 

nemen en aangeven naar activiteiten te willen komen. Tim voegt hieraan toe dat er een 

andere commissie zoals de Activiteiten- en BarCommissie gevraagd kan worden een 

activiteit voor masterstudenten te laten organiseren als de MAC niet actief wordt aan het 

begin van het jaar om zodoende de masterleden te betrekken. Tim geeft aan dat het voor 1295 

de masterstudenten belangrijk is niet de februari-instroom te vergeten en daar ook een 

activiteit voor te organiseren. Tim zegt ook te willen kijken naar de verdere integratie van 

Chemunity tot het ACD om zo de masterstudenten die actief zijn bij Chemunity actief te 

betrekken bij het ACD. Tim zegt dit te willen bereiken door gebruik te maken van de 

promotie van Chemunity en noemt dat het promoten van de activiteiten van de Lezingen- 1300 

en ExcursieCommissie via de kanalen van Chemunity om de masterstudenten die bij 

Chemunity zitten actief naar het ACD te halen.  

Tim gaat door naar zijn idee voor de lezingen en excursies en noemt dat hij wil 

kijken naar het hybride aanbieden van de lezingen en excursies omdat er gemerkt is bij 

veel lezingen dat het een probleem vormt dat men of op de VU zit of op de UvA zit en dat 1305 

dit een groep tegenhoudt die dan niet naar de lezing kan of wil komen en dat deze ook 

direct gemist wordt.  

Tim gaat door naar zijn laatste punt over de VU en begint met dat hij het verkopen 

van voorraad op de VU wil doorzetten. Tim wil ook kijken of de inkoop voor de VU en UvA 

onderverdeeld wordt en of dit het beste gedaan kan worden door een persoon of door 1310 

twee verschillende personen. Tim wil ook meer diensten op de VU organiseren. Tim 

noemt dat het bestuur op dit moment al veel bezig is met het organiseren van veel 

diensten op de VU omdat alle eerstejaarsstudenten daar op dit moment zitten Tim noemt 

dat hij de diensten op de VU wil doorzetten volgend jaar en geeft aan dat dit heel goed 

kan. Tim voegt hieraan toe dat hij ook vaker wil borrelen op de VU en geeft aan dat dit 1315 

zeker moet kunnen, met of zonder de VU-broertjes, op zo’n manier dat het laagdrempelig 

is.  

Michelle vraagt namens Nadav of Tim nog dacht aan andere activiteiten op de VU 

buiten borrels om. Tim antwoordt dat er nog steeds wordt gewerkt aan de inboedel van 

het VU-hok en dat met de inboedel sportactiviteiten, spelletjesdagen of eigenlijk alles wat 1320 

er op de UvA georganiseerd wordt ook op de VU georganiseerd kan worden. Esther noemt 

dat de meeste masterleden van Chemunity premasters zijn en vraagt of Tim die ook wil 

benaderen. Tim antwoordt dat dat zeker een goed idee is. Esther stelt als vervolgvraag of 

Tim dan ook de Chemunityleden die enkel scheikunde studeren omdat ze een minor doen 
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wil betrekken. Tim antwoordt dat ze voor het halfjaar dat ze scheikunde studeren van 1325 

harte welkom zijn. Bente haakt in en antwoordt dat er afgelopen jaar premasters op de 

facultaire introductie aanwezig waren en dat er wel voor moet worden gezorgd worden 

dat ze precies hetzelfde horen als toen ze begonnen voor hun premaster. Daan geeft aan 

dat Tim nu heeft genoemd dat hij meer diensten op de VU wil introduceren en vraagt hoe 

hij dit wil invullen omdat er niet zomaar magisch ergens tijd vandaan gehaald kan 1330 

worden. Tim antwoordt dat er nu meer mensen in het bestuur zullen zitten en dat er dus 

meer tijd beschikbaar is hiervoor. Tim noemt wel dat de UvA-diensten meer prioriteit 

hebben, zeker gezien daar meer gebeurt. Tim zegt dat het te doen is als je met zijn allen 

twee diensten per week doet, maar voegt wel toe dat dit het streven is en dat het 

makkelijker gaat als er ook daadwerkelijk iemand vakken volgt aan de VU, maar dat het 1335 

goed te doen is om Tim zijn idee uit te voeren met zes mensen. Daan noemt dat hier ook 

een KamerCommissie een goed idee is. Michelle vraagt namens Nadav of Tim het lastig 

gaat vinden om het Penningmeesterschap af te staan en hier niet al te veel mee te 

bemoeien. Tim antwoordt dat zijn voorkeur uitgaat naar de positie van Commissaris 

Extern en dat hij het goed kan loslaten. Tim geeft aan dat het belangrijk is om met zijn 1340 

opvolger te bespreken wanneer precies de overdracht plaats gaat vinden. Tim zegt dat hij 

wel veel advies kan geven, maar dat hij dit wel gevraagd doet. Gijs geeft aan dat dit een 

goed beeld is, gezien Tim een kritische blik heeft op de boekhouding. Martijn bedankt Tim 

en er volgt applaus.  

 Martijn wil doorgaan naar agendapunt tien en noemt dat het een vrij lastige 1345 

verkiezing gaat worden omdat er een tegenkandidatuur is, maar Anne-Fay onderbreekt 

hem en zegt dat zij geen vragen heeft gekregen over waarom zij heeft gesolliciteerd voor 

de positie van Voorzitter. Perry noemt dat het bij ons iets anders ligt vanwege het feit de 

andere leden van het huidige bestuur waren doodgevraagd tijdens hun verkiezings-ALV 

en dat Perry zelf maar twee vragen kreeg. Anne-Fay noemde dat in beide voorstelbesturen 1350 

van vorig jaar Perry hetzelfde positie stond en dat zij echt concurrentie ervaart voor haar 

positie. Jari vindt het een goed idee dat Anne-Fay uitleg geeft voor haar positie. Anne-Fay 

komt weer naar voren en noemt dat ze gesolliciteerd had voor de positie van Voorzitter, 

Commissaris Onderwijs en Commissaris Extern. Ze noemt ook dat ze een van de weinige 

sollicitanten dit jaar was die had aangegeven ook Secretaris te willen overwegen, ondanks 1355 

dat het haar minder leuk lijkt om Secretaris te doen. Anne-Fay noemt dat ze bij de positie 

van Voorzitter het gewoon erg leuk lijkt om bezig te zijn met het bestuur, het voorzitten, 

het overzicht houden en gewoon heel erg binnen de commissies en de vereniging bezig te 

zijn en Anne-Fay noemt dat daar ook haar beleidsideeën over gingen, maar noemt ook dat 

ze het eens is met de punten want ze heeft haar ideeën wel beperkt en het bijvoorbeeld 1360 

niet gehad over de broertjes- en zusjesverenigingen. Anne-Fay noemt tot slot dat ze 

eigenlijk helemaal niet heeft gezegd dat haar voorkeur uitgaat naar Voorzitter. Jari geeft 

aan wel te willen zeggen dat Anne-Fay het veel heeft gehad over het contact met de leden 

en de promotie en hij meldt dat dat ook erg goed past bij de Secretaris. Anne-Fay geeft aan 

dat ze hierbij veel contact gehad heeft met Michelle die ook erg veel bezig was met 1365 

Secretaris, maar dat het nog steeds niet is wat Anne-Fay ziet als behorende tot alleen 

Secretaris en noemt ook dat ze niet houdt van de mail bijhouden. Ze voegt hier wel aan 

toe dat ze er geen plezier uit kan halen uit het Secretarisschap, want overzicht houden is 

iets wat Anne-Fay kan en plezier uit kan halen, maar toch geeft Anne-Fay de voorkeur 

voor de positie van Voorzitter. Michelle noemt dat een heel actieve Voorzitter het meeste 1370 
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labelen voor je doet. Martijn haakt in en zegt dat een heel actieve Secretaris het anders 

voor de rest doet. Anne-Fay sluit af met dat zij liever die actieve Voorzitter zou willen zijn. 

Anne-Fay bedankt de aanwezigen en er volgt applaus. 

 

10. Verkiezing van het 77ste bestuur des Amsterdams Chemisch Dispuuts 1375 

Martijn herhaalt het probleem en zegt dat er of een voorstelbestuur vijf moet worden 

gemaakt of dat er per persoon gestemd moet worden. Perry stelt voor er een motie van te 

maken, gezien dit verplicht is bij handtekeningen. Martijn noemt dat dat niet nodig is 

gezien er over moet worden gestemd over de functie Voorzitter. Martijn noemt dat er 

twee opties zijn die nu beschikbaar zijn en vraagt of de aanwezigen van de ALV een sterke 1380 

voorkeur hebben voor de een of de ander, want anders gaat Martijn een motie indienen 

voor zijn eigen voorkeur. Anne-Fay geeft aan dat de handigste oplossing is een vijfde 

voorstelbestuur op te zetten gezien zij niet denkt dat het een goed idee is om functie te 

stemmen en dit dan toe te voegen als vijfde voorstelbestuur. Martijn geeft aan dat dat idee 

te veel tijd gaat kosten. Floris haakt in en zegt dat het niet om de tijd gaat, maar om wat 1385 

het beste is voor de vereniging. Jari vraagt of het niet logischer is om per functie te 

stemmen. Perry vat samen dat we dan vijf opties hebben en daarover dan gaan stemmen. 

Martijn valt Perry in de reden en zegt dat dit iets anders is, namelijk dat er nu een vijfde 

voorstelbestuur gemaakt wordt met Fay als Voorzitter en dat er dan gestemd wordt op 

de voorstelbesturen. De aanwezigen geven aan dat dit niet klopt, maar Anne-Fay zegt dat 1390 

het wel haar idee was eerst het vijfde voorstelbestuur op te zetten met Fay als Voorzitter 

en dan vervolgens per functie te stemmen en vervolgens dit als vijfde voorstelbestuur 

naast de andere vier te gebruiken. Martijn herhaalt dit voor de duidelijkheid. Jari noemt 

dat je mensen al per functie kan instemmen als ervoor gekozen wordt per functie te gaan 

stemmen. Martijn geeft aan dat het idee zoals het nu gevormd is was om per functie te 1395 

stemmen. Mike vraagt of dat geen probleem oplevert met het feit dat opties wegvallen 

zodra deze posities worden ingestemd. Bente noemt dat deze methode wordt gebruikt 

om de SollicitatieCommissie in te stemmen. Martijn vraagt of dit betekent dat voor iedere 

positie iedereen kandidaat is en dat iedere sollicitant dus gekozen kan worden voor 

iedere positie. Bente bevestigt dit. Floris vindt dit een vreemde manier en Sverre geeft aan 1400 

het gevoel te hebben dat dit veel structuur uit de verkiezing haalt en dat er op de 

voorgestelde manier met meerdere mensen op meerdere posities en omdat we met een 

groot aantal mensen zijn er al snel bereikt wordt dat een meerderheid een bepaalde keuze 

voor een bepaalde positie een goed idee vindt, terwijl een ander deel die persoon liever 

op een andere positie hadden en dat dit erg veel chaos creëert. Michelle vraagt waarom je 1405 

mensen niet meer mag uitsluiten wanneer ze bij een positie zijn ingestemd omdat je op 

deze manier de poule aan mogelijke opties kleiner maakt gedurende de verkiezing. Bente 

zegt dat dit ook de methode is voor het verkiezen van de SollicitatieCommissie. Perry geeft 

aan dat het feit dat ze niet meer gekozen kunnen worden voor een andere functie juist het 

probleem is. Floris geeft aan dat er voor iedere stemming wel een absolute meerderheid 1410 

moet worden bereikt, waardoor dit probleem niet zou kunnen optreden. Martijn stelt dat 

er dan wel een voorstelbestuur moet worden gemaakt waarbij gekozen wordt per functie 

op de sollicitanten die op die bepaalde positie staan in de voorstelbesturen. Bente noemt 

dat iedereen op dit moment al een bepaald bestuur in zijn hoofd heeft en dat het probleem 

dat iemand net aan van een ander wint voor een bepaalde functie minder is waardoor het 1415 

probleem dat er dan kandidaten wegvallen voor bepaalde functies geen probleem zou 
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moeten zijn. Anne-Fay is het hier niet mee eens omdat het niet meer klopt als het net 

anders uitkomt. Angelina vindt dat de verkiezing niet moet worden vergeleken met hoe 

de SollicitatieCommissie de voorstelbesturen heeft opgezet omdat die besturen niet 

definitief zijn. Martijn noemt dat hij denkt dat de ALV niet echt een andere optie heeft. Er 1420 

volgt een ongeorganiseerde interne discussie binnen de aanwezigen. Jari geeft aan dat hij 

de manier van stemmen begreep als per functie stemmen om een voorstelbestuur te 

vormen. Anne-Fay geeft aan dat dit logisch is. Martijn noemt dat het plan nu is om eerst 

het vijfde voorstelbestuur op te zetten en vervolgens op de voorstelbesturen te stemmen. 

Lucas vraagt of je dan niet al direct alle opties aan het vullen bent. Joost geeft aan dat het 1425 

dan alsnog maar een voorstelbestuur is en niet het definitieve bestuur. Martijn voegt toe 

dat er na het vormen van het vijfde voorstelbestuur op deze manier nog gestemd moet 

worden op de voorstelbesturen om te beslissen welk voorstelbestuur het wordt en dat dit 

wel extra tijd met zich meebrengt. Gijs zegt dat dan wel de situatie voordoet dat je op het 

vijfde voorstelbestuur moet stemmen als je het niet eens bent met de 1430 

SollicitatieCommissie. Martijn is het hier niet mee eens en geeft aan dat er ook tegen, 

onthouding of blanco gestemd mag worden. Tori vraagt of je niet bij het vormen van het 

vijfde voorstelbestuur niet de rest van de functies al vast zet met alleen de positie van 

Voorzitter die veranderd en vraagt of het dan niet beter is om te stemmen per functie met 

als kandidaten degenen die op die functie hebben gesolliciteerd. Gijs geeft aan dat dit niet 1435 

het geval is omdat je een geheel voorstelbestuur creëert. Daan geeft aan dat het idee van 

Anne-Fay ook gebruikt wordt binnen de FSR en dat het enige verschil is dat je nu de 

aanwezigen bij de ALV een nieuw voorstelbestuur laat creëren en dat deze dan bij de 

andere vier voorstelbesturen wordt gevoegd als keuze om op te stemmen. Daan vindt dat 

dit de makkelijkste optie is omdat we anders nog dertig jaar bezig zijn met de discussie. 1440 

Daan noemt dat Fay als alternatief zelf een voorstelbestuur zou willen opstellen, maar dat 

persoonlijk zijn voorkeur uitgaat naar het vorming van een vijfde voorstelbestuur door 

de ALV. Bente noemt dat we dan ook op de vijf opties stemmen en als er dan na de eerste 

ronde een absolute meerderheid vormt dan is dat het kandidaatsbestuur en anders dan 

gaan de twee voorstelbesturen met de meeste stemmen door naar de volgende ronde. 1445 

Sverre noemt dat dit weer het probleem creëert omdat je dan mensen vast zet. Jari geeft 

aan dat het op zich geen probleem is.  

 

Martijn dient een motie in om te stemmen per functie en zodoende een vijfde 

voorstelbestuur te vormen met Fay als Voorzitter, waarbij de kandidaten van de andere 1450 

posities gekozen worden op basis van de andere voorstelbesturen. In de praktijk betekent 

dit dat er enkel gestemd zal worden de positie van Secretaris en de positie van 

Commissaris Intern, gezien voor de andere posities er maar één kandidaat beschikbaar is 

voor die specifieke positie wanneer Fay als Voorzitter wordt aangedragen voor het vijfde 

voorstelbestuur. 1455 

De motie wordt per acclamatie behandeld. De motie wordt per acclamatie aangenomen. 

Er wordt overgegaan op de stemming, waarbij de eerste naam voor de positie van 

Secretaris is en de tweede naam voor Commissaris Intern is: 

Anne-Fay + Joost:  5 

Anne-Fay + Max:  49 1460 

Max + Joost:   2 

Tegen:    3 
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Blanco:   0 

Onthouding:   0   

 1465 

Het resultaat van de stemming is dat Anne-Fay de Jong op de positie Secretaris zal worden 

geplaatst en Max Rutjes op Commissaris Intern in het vijfde voorstelbestuur. Hieruit volgt 

dat het vijfde voorstelbestuur zal bestaan uit Fay Heemskerk (Voorzitter), Anne-Fay de 

Jong (Secretaris), Sverre Overdijk (Penningmeester), Carlijn Pool (Commissaris 

Onderwijs), Tim de Groot (Commissaris Extern) en Max Rutjes (Commissaris Intern). 1470 

 

Er wordt overgegaan tot de stemming voor het 77ste kandidaatbestuur des ACDs.  

Voorstelbestuur 1:   10  

Voorstelbestuur 2:  14  

Voorstelbestuur 3:  0  1475 

Voorstelbestuur 4:  2  

Voorstelbestuur 5:  33  

Tegen:    0  

Blanco:   0  

Onthouding:   0  1480 

 

Het vijfde voorstelbestuur wordt ingestemd als 77ste kandidaatsbestuur des ACDs. Het 

77ste kandidaatsbestuur des ACDs bestaat daarmee uit Fay Heemskerk (Voorzitter), Anne-

Fay de Jong (Secretaris), Sverre Overdijk (Penningmeester), Carlijn Pool (Commissaris 

Onderwijs), Tim de Groot (Commissaris Extern) en Max Rutjes (Commissaris Intern). Er 1485 

volgt applaus.  

 

11. Aftreden SollicitatieCommissie 
Martijn roept de SollicitatieCommissie naar voren. Martijn begint met dat hij en de rest 

van de SollicitatieCommissie veel hebben geleerd van het sollicitatieproces en een goede 1490 

kijk hebben gekregen op het gehele proces. Martijn raadt een volgende 

SollicitatieCommissie een teamdag te organiseren omdat het voor sollicitanten een fijne 

dag is om zichzelf informeel te presenteren. Gijs wil het kandidaatsbestuur feliciteren met 

hun verkiezing en geeft aan hij het bijzonder vindt dat Fay uiteindelijk Voorzitter is 

geworden en dat zij heeft bewezen dat er soms meer nodig is dan de sollicitatieprocedure 1495 

om in het bestuur te komen en herhaalt zijn felicitatie aan het kandidaatsbestuur. Gijs 

geeft ook aan dat Joost het niet demotiverend moet opvatten en zegt dat Joost een heel 

goede sollicitatie had en wil graag dat dit hem niet demotiveert. Floris zegt het compleet 

eens te zijn met Gijs en dat het knap is van Fay dat ze in de eerste plaats de 

handtekeningen bijeen heeft weten te halen en dat ze genoeg steun heeft verkregen uit de 1500 

vereniging om Voorzitter te worden. Floris wenst Fay en de rest van het bestuur veel 

succes toe. Martijn vraagt of er nog vragen zijn voor de SollicitatieCommissie. Daan 

bedankt de SollicitatieCommissie en geeft aan de teamdag een goede toevoeging vindt aan 

de SollicitatieCommissie. Perry zegt dat de manier waarop hier is gestemd een goede 

manier en spreekt de hoop uit dat deze manier van stemmen wordt meegenomen voor 1505 

volgende keren. Uit de zaal is te horen dat men het eens is met deze observatie en deze 

wens. Martijn slaat de SollicitatieCommissie uit om 22:01. 



34 
Notulen verkiezings-ALV, 14 juni 2022 

 

12. Update Acquisitiecommissie 
Martijn begint met het geven van de acquisitie update. Sverre noemt dat het met het licht 1510 

aan niet te lezen is. Tim zet daarom het licht in de zaal uit. Martijn begint met het geven 

van de update over de acquisitie vanaf het begin van het jaar tot aan nu en vraagt of de 

vragen die opkomen bij de aanwezigen gesteld kunnen worden per periode. Hij legt uit 

dat voor het eerste semester enkel de veranderingen zullen worden genoemd omdat Ben 

zijn update heeft gestructureerd waarin het aangeeft welke bedrijven zijn gemaild vanaf 1515 

welke maand in plaats van in welke maand ze heeft geantwoord, waardoor er 

veranderingen zijn. Martijn begint met dat Teijin Aramid een 

samenwerkingsovereenkomst met ons heeft afgesloten waarin ze het pakket drukwerk 

afnemen voor €850,- en ook hebben aangegeven volgend jaar wellicht geïnteresseerd te 

zijn in het afnemen van het totaalpakket, welke dit jaar is aangeboden voor €1725,-. 1520 

Martijn geeft aan dat Ben wel heeft opgemerkt dat het contactpersoon waarmee het 

contract dit jaar met Teijin Aramid BV is afgesloten niet meer werkzaam is het bedrijf, 

waardoor Ben denkt dat Teijin Aramid BV overhalen deze interesse voor het totaalpakket 

waar te maken iets lastiger zal worden dan gehoopt. Daarnaast geeft Martijn aan dat een 

aantal bedrijven die in het eerste semester zijn benaderd eindelijk geantwoord hebben en 1525 

hebben aangegeven geen budget te hebben voor een samenwerking of geen interesse te 

hebben. 

Michelle geeft haar complimenten aan Ben voor de inzet van de acquisitie. Er volgt 

applaus. Sverre voegt toe dat er goed gewerkt is, maar Sverre vraagt ook waarom er bij 

een van de bedrijven die ongeïnteresseerd was nog staat dat er wordt gewacht op een 1530 

reactie. Ben antwoordt dat dit een overblijfsel is van het verplaatsen van dit bedrijf in het 

bestand en dat Ben dit is vergeten te verwijderen. 

Martijn gaat vervolgens door naar periode 4 en geeft aan dat er een aantal kleinere 

samenwerkingen zijn opgezet, namelijk die met Emile Thuiszorg voor €50,- voor 

promotie en een met Spark904 voor €150,- voor deelname aan de bedrijvendag. 1535 

Vervolgens noemt Martijn dat Indorama Ventures en Unilever ook zijn benaderd en dat 

zij geantwoord hebben. Martijn voegt hieraan toe dat beide intern aan het kijken zijn of 

er interesse is in een samenwerking. Daarnaast zijn bedrijven zoals Byondis, Merck, 

Arkema, AD international, Air Prducts, Evonik, Avantor Sciences en de Bijlesmeester 

benaderd, maar wordt er nog gewacht op een antwoord van deze bedrijven. Daarnaast 1540 

hebben een aantal bedrijven geantwoord dat ze geen interesse hebben in een 

samenwerking.  

Martijn gaat vervolgens door naar Periode vijf en zegt dat er een samenwerking is 

ontstaan met de OmgevingsDienst Noordzeekanaalgebied welke een vacature wilde 

publiceren op onze website voor €75,-. Martijn geeft aan dat de prijs die hiervoor is 1545 

gekozen lager is dan de standaardprijs van €100,- voor een maand omdat de vacature 

korter dan een maand openblijft. Martijn voegt hieraan toe dat Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied heeft wel aangegeven in de toekomst geïnteresseerd te zijn in het 

organiseren van bedrijfsbezoeken, wat dus voordelig is voor volgend jaar. Martijn gaat 

door naar de andere bedrijven die deze periode zijn benaderd en geeft aan dat Royal 1550 

Tencate, CSL-services, Linde PLC, COMSOL BV en Dinissen zijn benaderd maar nog geen 

antwoord hebben gegeven en Dow Chemical heeft geantwoord dat ze ons terugmailen als 
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er interesse is in een samenwerking. Tot slot noemt Martijn dat er wederom een aantal 

bedrijven zijn die hebben aangegeven geen interesse te hebben. 

Martijn gaat door naar periode 6 en geeft aan dat Pal voor de klas ons heeft 1555 

benaderd voor een samenwerking en noemt ook dat Biofuran en PolyVation ook zijn 

benaderd. Er wordt bij de laatste twee nog gewacht op een antwoord. 

Martijn geeft tot slot aan dat het overzicht daarmee op €4458,54 komt, waarmee 

het acquisitiedoel behaald is. Martijn voegt hieraan toe dat de uitsplitsing van dit bedrag 

te vinden is in het acquisitieverslag. Martijn gaat daarna door naar de debiteuren van de 1560 

acquisitie van vorig jaar en noemt dat de overeenkomsten met Baril Coatings BV van 

€400,-, de overeenkomst met TATA Steel van €200,- en Hoyng Rokh Monegier van €500,- 

zijn afgerond en zijn gefactureerd, dat Shell blijkbaar twee keer stond ingeboekt in de 

realisatie van twee jaar geleden waardoor er €500,- moest worden kwijtgescholden en 

dat er wordt gewerkt aan het afronden van de overeenkomst met Greiner Bio One van 1565 

€225,-, maar dit lastiger wordt gemaakt doordat het contactpersoon van ons iedere keer 

geen tijd heeft de onderdelen van de samenwerking op te sturen. Martijn sluit af met dat 

deze onderdelen geen deel zijn van dit jaar voor de acquisitie, maar wel genoemd worden 

omdat hier vorige ALV vragen over kwamen.  

Martijn vraagt wederom om applaus. Er volgt applaus. Bente geeft als suggestie om 1570 

enkel de bedrijven te noemen waarmee een contract getekend is en welke interessant zijn 

voor volgend jaar. Jari vindt dat de huidige methode van alles tonen beter is omdat de 

acquisitie-update ervoor bedoeld is om te tonen wat de voortgang van de acquisitie is. 

Bente weerlegt dit en zegt dat dat met getallen bereikt kan worden. Martijn noemt dat dit 

een leuk punt is voor de kandidaatsbestuursleden.  1575 

 

13. WVTTK 

Geen WVTTK.  

 

14. Rondvraag 1580 

a. Floris vraagt of het licht weer aan mag. 

Dat mag zeker. Perry zet het licht weer aan nadat dit was uitgezet om de acquisitie-update 

beter te kunnen lezen. 

 

b. Jari vraagt waar gaan we straks een drankje gaan drinken. 1585 

Perry antwoordt dat het W&N helaas dicht is en alles op de Zuidas duur is. Martijn noemt 

dat we naar Il Caffe kunnen in Uilenstede en dat hij graag mee wil.  

 

c. Jari vraagt of het eerste rondje betaald wordt 

Martijn antwoordt dat het een beetje ingewikkeld is, maar noemt dat er naar gekeken 1590 

wordt.  

 

d. Floris vraagt of het kandidaatsbestuur er zin in heeft. 

Er volgt applaus. Anne-Fay, Fay, Tim en Sverre antwoorden dat zij er zin in hebben. De 

rest geeft geen antwoord. Er volgt gelach van de aanwezigen. 1595 

 

e. Martijn bedankt de aanwezigen vanwege het feit dat ze zijn gekomen. 
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15. Sluiting 
Voorzitter Martijn ten Brink sluit de vergadering om 22:09 uur. 1600 


