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Voorwoord 
Geachte lezer, beste ACD’ers 
 
Hieronder staat het jaarverslag van het 76ste bestuur. Met daarin de zaken uit het 
beleidsplan die wel of niet zijn uitgevoerd. Natuurlijk zijn er ook een aantal dingen buiten 
het beleidsplan om gedaan die in eerste instantie niet waren voorzien. Hopelijk heeft 
iedereen net zoveel als ik kunnen genieten van de activiteiten van afgelopen jaar en was 
iedereen blij elkaar weer meer fysiek te kunnen zien door de versoepelde 
coronamaatregelen.  
 Want hoewel er weer veel meer mogelijk was, was het niet altijd een makkelijk 
jaar. Zo was het twee jaar lang bijna niet mogelijk om fysieke activiteiten te organiseren 
en organiseerde eerste, tweedejaars en zelfs derdejaarsstudenten activiteiten die ze zelf 
nog nooit hadden meegemaakt zoals Flux of de BEC, waarvoor ik natuurlijk heel veel 
respect heb. Hierbij moeten we niet vergeten dat er afgelopen jaar ook erg is gebouwd op 
de kennis en krachten van ouderejaarsstudenten die vaak belangrijk waren met het 
organiseren van terugkerende activiteiten. Zeker met het viermans bestuur was het voor 
ons belangrijk dat commissieleden opstonden en konden leiden wanneer bestuur hier 
niet alle tijd voor had.  
Naast deze moeilijkheden ging het in november toch weer slechter en kwam daar een 
nieuwe golf van corona voorbij. Dit betekende voor ons (maar waarschijnlijk ook voor de 
rest van de leden) een terugval naar online activiteiten en een moeilijke periode waar de 
lekker flow van “normale” weken werd doorbroken. 

Helaas was dat nog niet het einde van de moeilijkheden rond december/januari, 
want ook binnen het bestuur ontstonden er problemen. Zo ging het slecht met Arthur zijn 
mentale gezondheid en is er toen door de rest van het bestuur besloten om op zoek te 
gaan naar een nieuw bestuurslid om de taken voor iedereen wat te verlichten en de 
penningmeester taken van Arthur over te nemen. Uiteindelijk waren wij erg blij dat Tim 
ons is komen versterken en is dat één van de redenen dat er in het voorjaar nog zoveel 
activiteiten waren, naast natuurlijk het harde werk van onze commissies. Ook zijn wij blij 
dat er voor het 77ste bestuur weer zes leden zijn. We hopen dat met een volledig bestuur, 
en hopelijk ook een volledig fysiek jaar, het ACD een nog gezelligere en educatievere 
vereniging kan worden waar alle studenten die zich willen bemoeien met scheikunde zich 
thuis voelen en een goede oriëntatie krijgen voor hun toekomst na het studeren.  
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COVID-19 
Zoals in het beleidsplan naar voren kwam heerste er nog onduidelijkheid over de impact 
van COVID-19 op het studiejaar 2021-2022. Aanvankelijk leek het erop dat alle 
maatregelen snel zouden verdwijnen. Helaas werden in het najaar de coronamaatregelen 
toch weer aangescherpt met een sluiting van de universiteit in grote delen van december 
en januari. Hierdoor werd het allejaarsweekend wederom verplaatst, werden enkele 
activiteiten geannuleerd en moesten sommige activiteiten in een andere vorm 
plaatsvinden, onder andere online. Desalniettemin hebben veel activiteiten doorgang 
kunnen vinden en hopen we dat er genoeg leuke activiteiten zijn geweest voor iedereen.   

Uitvoering beleidsplan 2021-2022 

Bestuurssamenstelling 

Allereerst terugkomend op de bestuurssamenstelling. In het beleidsplan was al 
aangekondigd dat het 76ste bestuur maar vier leden had. Hierom werden de taken van 
de functie commissaris onderwijs ondergebracht bij Arthur Grooteman en werden de 
taken van de functie commissaris Extern neergelegd bij Ben Kras. Rond eind december 
traden er echter complicaties op. Arthur Grooteman kreeg te kampen met mentale 
gezondheidsklachten en besloot daarom een aantal taken neer te leggen. Deze taken 
werden in eerste instantie overgenomen door de huidige bestuursleden. Er werd echter 
besloten om voor de halfjaarlijkse Algemene LedenVergadering (ALV) op zoek te gaan 
naar een nieuwe penningmeester om Arthur alleen de taken van Commissaris onderwijs 
te geven om zo het werk te verlichten. Hierbij kwam het bestuur uit bij Tim de Groot. Op 
de halfjaarlijkse ALV toonde Tim aan dat hij gemotiveerd was om aan te sluiten bij het 
bestuur en achteraf zijn wij erg blij dat Tim ons halverwege is komen versterken als 
nieuwe penningmeester waardoor wij het jaar hoogstwaarschijnlijk een stuk beter 
hebben kunnen afronden. Na de halfjaarlijkse ALV ging het met Arthurs mentale 
gezondheid langzaam steeds iets beter. Dit resulteerde erin dat een aantal commissies 
die tijdelijk waren overgenomen door Perry en Martijn terugkwamen bij Arthur. Helaas 
ging het aan het einde van het collegejaar toch weer achteruit met Arthurs mentale 
gezondheid. Op dat moment is er besloten om Arthur op non-actief te stellen om hem zo 
niet langer te bezwaren met de taken van het bestuur maar toch deel te laten blijven van 
het 76ste bestuur.  

Studiegerelateerd 

Allereerst moet er worden teruggekomen op de boekenverkoop. In het begin van het jaar 
was er het plan om te evalueren of wij langer door wilde gaan met boekenverkoop via 
Bol.com. Een groot probleem met deze leverancier was dat niet alle leerboeken in het 
assortiment aanwezig waren. Halverwege het jaar werden wij benaderd door WO4YOU. 
Wegens het goede aanbod dat aan ons door WO4YOU werd gedaan is er besloten om hen 
als nieuwe leverancier aan te nemen. Het getekende contract is voor drie jaar, met na één 
jaar een evaluatiemoment waar beiden partijen zich nog kunnen terugtrekken uit het 
contract indien het aan één van beiden kanten niet bevalt. Naast de verkoop van boeken 
is de verkoop van labjassen, labbrillen, chemnotes en molecuulbouwdozen ook weer 
doorgezet via Medical Werff en is er (vooral tijdens de facultaire introducties) weer veel 
van deze materialen verkocht.  
 Ook zijn er afgelopen jaar twee fysieke oriëntatiemarkten geweest, nu het 
eindelijk weer mogelijk is. De eerste hiervan was op de UvA georganiseerd en de tweede 
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op de VU. Beiden waren een groot succes. Het is helaas niet gelukt om bedrijven en 
organisaties ook bij deze oriëntatiemarkten te betrekken.  

Er was ook nog een bedrijvendag waarbij sprekers van verschillende bedrijven 
hebben verteld over wat deze bedrijven doen. Na de bedrijvendag was er ook nog een 
diner waarbij studenten gezellig een hapje konden eten in de polder en konden praten 
met de sprekers van de bedrijvendag. 

In het voorjaar was er een reaxys cursus waarbij studenten en een 
vertegenwoordiger van Elsevier waren uitgenodigd om te oefenen met de zoekmachine 
voor wetenschappelijke artikelen. 

Als laatste is er geprobeerd om zoveel mogelijk tentamens van het nieuwe 
curriculum te verzamelen om de tentamenbank op de website ook aan te vullen met 
tentamens van het nieuwe curriculum, echter staan nog niet alle tentamens online, mede 
wegens het uitvallen van Arthur.  

Financiën 

Allereerst is er dit jaar een begin gemaakt aan het samenvoegen van de ABC en ACD 
boekhoudingen. Dit betekent dat er op de volgende ALV geen losse ABC realisaties en 
begrotingen meer worden gepresenteerd en dat de inkomsten en uitgaven van de ABC 
voorbij komen in de ACD begroting. Dit betekent ook dat de ABC penningmeester niet 
meer bezig hoeft met boekhouden maar dat dit gedeelte terecht komt bij de ACD 
penningmeester.  
 Hiernaast is de verouderde versie van de boekhoudsoftware vervangen door de 
nieuwste versie waarvoor dit jaar een eenmalige onvoorziene betaling is gedaan voor de 
aankoop en voortaan de jaarlijkse prijs voor de licentie stijgt. Deze nieuwe software 
verlicht het werk van de penningmeester en geeft de Kascontrolecommissie meer inzicht 
in de boekhouding. 

De Acquisitiecommissie heeft het afgelopen jaar hard gewerkt om het acquisitie 
doel te halen. Hoewel het op de realisatie lijkt alsof het doel nog niet is behaald zijn er een 
aantal contracten opgesteld waarvoor het ACD alleen nog aan de eisen hoeft te voldoen 
om hier nog geld voor te krijgen en daarmee het acquisitiedoel te halen. In een lastig jaar 
zijn wij trots op onze Acquisitiecommissie die zijn doel toch heeft gehaald. 

Activiteiten en Commissies 

Studiegerelateerde activiteiten 

Naast de oriëntatie markten zijn er ook weer veel lezingen en excursies geweest. 
Allereerst excursies naar Shell, TATA steel (online), Baril, Hoyng Rokh Monegier en 
AMOLF. Ook zijn er weer een hoop lezingen geweest. Allereerst zijn er vier track lezingen 
geweest, georganiseerd door de Lezingen- en ExcursieCommissie (LEC) over de vier 
thema’s in het nieuwe curriculum: Synthesis and sustainability, Chemistry of life, 
analytics and photonics en quantum and computing. Bij deze lezingen kwamen drie 
PhD’ers die onderzoek deze in één van deze thema’s vertellen hoe ze in hun onderzoek 
zijn beland en wat voor onderzoek zij precies uitvoeren. Naast deze lezingen was er ook 
een mini-lezing over flow chemistry, een alumnilezing, de Pharmacie Lezing en uiteraard 
het grote SLAxLEC symposium met als thema Crown Jewels.  
 Naast de lezing en excursies waren er ook de activiteiten van Chemunity. 
Chemunity is het afgelopen jaar verder geïntegreerd in het ACD door een bestuurslid van 
het ACD plaats te laten nemen in dit comité. Hiernaast zijn chemunity activiteiten ook via 
het ACD gepromoot en werden er na Chemunity activiteiten vaker borrels geregeld door 
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het ACD. Vanuit Chemunity waren er de volgende activiteiten: de Chemunity kick off, 
Meet your PhD’er, de networking seminar, the glory of failure, academia vs. industry en 
meet your teacher. 
 Natuurlijk was het afgelopen jaar ook eindelijk weer mogelijk om een 
buitenlandse excursie te organiseren. Hierbij was er in eerste instantie weer de keuze 
tussen drie verschillende steden. Uit deze stemming is uiteindelijk München gekomen 
waar het ACD een hele leuke week heeft beleeft met uitstapjes naar de twee 
universiteiten, de TUM en LMU, Municat en naar de Hofbrau brouwerij. Naast deze 
studiegerelateerde activiteiten was er ook ruimte voor culturele activiteiten zoals een 
uitstapje naar Augsburg en een culturele wandeling door het centrum van München. ‘S 
avonds was er vaak ruimte voor gezellig uit eten gaan, een duits biertje drinken in een 
bar of het nachtleven verkennen.  

Sociale activiteiten en Borrels 

In het begin van het afgelopen collegejaar moest er worden uitgeweken naar de Oerknal 
voor borrels. Hoewel niet ideaal is hier de meet-the-freshmen borrel met de pokémon 
kaartjes weer langsgekomen. Na een paar weken was het in oktober toch mogelijk om 
weer in de Brainwave te borrelen. Na twee weken echter, werden de coronamaatregelen 
weer aangescherpt. Begin februari ging alles langzaam weer open en begon het ACD weer 
met borrelen in de Oerknal en eind februari werd het eindelijk mogelijk om terug te keren 
naar de Brainwave, en wel met de carnavalsborrel. In de vier maanden die daarop 
volgden werd er geborreld op de vrijdagen wanneer het kon. Op deze borrels kwamen 
verschillende thema’s langs zoals de klassiekers: ACD’er van de jaren, Bestuur 
bed(r)ankt, de kabouterborrel, de après ski borrel en de ABC bed(r)ankt. Daarnaast zijn 
er ook een aantal andere thema’s voorbij gekomen zoals de Afscheid Sape borrel, Pilsen 
in je Pyjama, de Karaoke borrel, de spelletjes borrel en de bring your siblings borrel. Naast 
al deze UvA borrels is de ABC ook bezig geweest met VU borrels. Zo was er na een 
Chemunity activiteit een borrel in de tuinzaal op de VU, was er een bar geregeld bij de 
oriëntatiemarkt en was er ook het plan om met Mens op de VU samen een borrel te 
organiseren. Dit kon echter geen doorgang vinden door corona. Hierdoor is het niet 
gelukt om elke twee maanden op de VU te borrelen zoals in eerste instantie het plan was. 
De laatste borrel die nog benoemd moet worden is natuurlijk de constitutieborrel. Deze 
kon afgelopen jaar weer doorgaan, weliswaar met een maximale capaciteit van 75 man. 
Op deze borrel kwamen besturen en commissies langs om het bestuur te feliciteren met 
hun nieuwe functie.  
 Naast de borrels waren er natuurlijk ook de activiteiten. Het doel was om deze 
maandelijks te organiseren, dit doel is echter net niet helemaal gehaald, echter waren er 
wel veel activiteiten om van te genieten. Om een aantal voorbeelden te noemen waren er 
het voetbaltoernooi in september, de tweedejaars activiteit in de Maslow, de 
spelletjesavond in de Maslow, het ABC knutselen, schaatsen, de Pubquiz met CB (helaas 
online), de biercantus met Proton, de ABC filmavond en de Ouderdag.  
 Soms ging het ACD ook door tot in de late uren. Zo zijn er afgelopen jaar twee 
feesten geweest. Dit is er één minder dan de doelstelling, maar het gala met NSA kon geen 
doorgang vinden door de coronamaatregelen. Het eerste feest van het afgelopen jaar was 
het SLA lustrumfeest, met als thema the Golden Days. Een combinatie van de SLA en de 
Feestcommissie had dit enorm gezellige feest in het west indisch huis georganiseerd. 
Naast het lustrumfeest was er ook nog het lentefeest met Spectrum. Op dit feest werden 
de bloemetjes buiten gezet in de Amstelhaven met als thema Flower Power. Als 
belangrijke afsluiter van het jaar heeft de Feestcommissie ook weer een Flux neergezet. 
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Op Flux werd er als vanouds gebarbecued op het Science Park en waren er weer leuke 
activiteiten zoals lasergamen en een stormbaan. Ook waren er dit jaar gratis 
suikerspinnen en was er gratis popcorn. Omdat het op Flux niet meer lukte om barbecues 
te huren is er besloten twee gasbarbecues te kopen. Dit betekent dat er éénmalig meer 
kosten voor barbecues zijn gemaakt. Daartegenover staat dat deze de komende jaren 
kunnen worden gebruikt tijdens Flux of andere activiteiten waar barbecues nodig zijn. 

Naast al deze activiteiten is er ook weer een Allejaarsweekend (AJW) geweest. 
Hoewel dit AJW eerst gepland stond in november moest dit wederom worden verplaatst 
wegens de coronamaatregelen. Helaas was het deze keer niet meer mogelijk om dit 
kosteloos te doen. De helft van de kosten voor het hostel moesten worden betaald. Er is 
toen besloten om de verliezen van het AJW iets te beperken door het AJW in februari in 
een kleinere vorm door te laten gaan. Zo werd het AJW één nacht waar het in eerste 
instantie twee nachten zou zijn. Dit AJW in februari naar Maastricht heeft wel door 
kunnen gaan en werd het alsnog een erg gezellig weekend.  

Als laatste moet hier natuurlijk ook nog de Kookcommissie (KoCo) worden 
benoemd. Voor de ALV´s is er weer heerlijk voor het ACD gekookt, zo waren er maaltijden 
op de Beleids-ALV, halfjaarlijkse ALV, verkiezings-ALV en (op het moment van schrijven 
aangenomen) op de Wissel-ALV. 

Sportactiviteiten  

Afgelopen jaar heeft de ABC de sportactiviteiten uiteindelijk op zich genomen omdat het 
niet gelukt was om een Sportcommissie te vinden. Er wordt gehoopt dat met de nieuwe 
ACTIE er meer ruimte is voor sportactiviteiten in het komende studiejaar. 
 Zoals in het beleidsplan al naar voren kwam is er in het afgelopen studiejaar geen 
wintersportreis geweest. Echter is er in het voorjaar wel een nieuwe 
Wintersportcommissie opgezet die druk bezig is met het regelen van de wintersportreis 
in januari 2023. Deze wintersportreis zal zonder VCSVU zijn en alleen met het ACD zijn.  

Stichtingen 

Naast de commissies van het ACD zijn de stichtingen waar het ACD onderdeel van is ook 
druk bezig geweest. Bij stichting Brainwave is er een officieel huurcontract afgesloten 
voor de bar. Ook zijn er inmiddels verschillende verantwoordelijken die hun sociale 
hygiëne hebben gehaald en worden de officiële vergunningen voor een horeca 
onderneming aangevraagd.  

Naast Brainwave is er natuurlijk ook nog het ONCS. Het ONCS kon na een aantal 
jaar corona eindelijk weer doorgaan en het ACD heeft veel plezier beleeft aan het sporten 
in Utrecht.  

Ook was er afgelopen jaar weer een PAC symposium. Helaas wegens de 
aanscherpingen in de winter heeft het symposium online plaats moeten vinden. 
Desalniettemin waren velen ACD’ers aanwezig om te luisteren naar de interessante 
sprekers. Tot op het heden is er nog geen nieuw PAC bestuur voor PAC 2023. Er bestaat 
dus het realistische scenario dat het PAC symposium 2023 niet zal doorgaan.   

Betrekking (oud)leden 

Er zijn in het afgelopen jaar natuurlijk weer facultaire introducties (FI’s) geweest waar 
het ACD de ruimte kreeg om zichzelf te promoten. Zo was er allereerst de 
masterintroductie in februari waar het ACD zich kort kon presenteren. Maar waren er 
ook de twee grotere facultaire introducties in de zomer. Voor de bachelor FI had de KOESt 
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lunch, leuke activiteiten en een afsluitende borrel met foodtrucks geregeld. Hiernaast was 
er in samenspraak met het kandidaatsbestuur een eerstejaarsblad voor de nieuwe 
eerstejaarsstudenten. Op de Master FI waren er rondleidingen op de UvA en de VU 
geweest en was er een afsluitende borrel in de Oerknal geregeld. 
 Ook is er aan het begin van het jaar geprobeerd om een Buddyprogramma op te 
zetten. Door het uitvallen van Arthur is er echter besloten dit uiteindelijk niet door te 
zetten waardoor het programma afgelopen jaar niet van de grond is gekomen. 
 Voor de eerstejaars was er afgelopen jaar natuurlijk ook de EersteJaarsCommissie 
(EJC). De EJC heeft het afgelopen jaar drie activiteiten neergezet: Bowlen bij knijn, een 
biochemie practicum op de VU, welke georganiseerd werd als vervanging van de practica 
van het vak biochemie, en aan het einde van het jaar het Broertjesfeest met de andere 
eerstejaarscommissies van de Science Park broertjesverenigingen.  
 Naast de EJC is er natuurlijk ook nog het eertejaarsweekend (EJW). Hopelijk wordt 
het een heel gezellig weekend en krijgen eerstejaars weer de kans om elkaar en 
ouderejaars te leren kennen. 
 Verder heeft de MAC het afgelopen jaar ook zijn best gedaan om leuke activiteiten 
neer te zetten. Zo was er een meet the masters activiteit op een vrijdagmiddagborrel waar 
masters elkaar konden leren kennen. Ook was er een spelletjesavond in de Maslow voor 
masters, was er een picknick in het Beatrixpark en was er aan het eind van het jaar een 
bierproeverij bij een brouwer in Amsterdam-Noord.  
 Voor de oud-leden was er afgelopen jaar een borrel met een diner bij Ijver waar 
vele oud-leden elkaar tegenkwamen en gezellig terug konden denken aan hun 
studententijd bij het ACD.   
 De Commissie Waardering Actieve Leden (CWAL) heeft het afgelopen jaar hard 
gewerkt om onze actieve leden te bedanken. Het was in het begin van het jaar lastig om 
een CWAL te vinden en mede om deze reden is het niet gelukt om een daguitstapje voor 
de actieve leden te organiseren. In plaats daarvan heeft de CWAL twee activiteiten 
georganiseerd. Bowlen en midgetgolfen voor actieve leden en de heel holland shaket 
cocktailwedstrijd, waarbij actieve leden zo hard mogelijk hun best deden om de beste 
cocktails te maken.  

Digitaal beleid 

De ICT-commissie heeft het afgelopen jaar verschillende projecten gehad. Zo moesten 
allereerst een aantal problemen worden opgelost met de nieuwe ACD-kassa app. Hierbij 
wordt gehoopt dat de app komend jaar geen kinderziektes meer bevat en voor de 
komende jaren in gebruik kan worden genomen. Naast de iPad is de ICT ook bezig 
geweest met de website. Zo verlopen nu de meeste inschrijvingen voor evenementen via 
de website. Hiernaast is de ICT-commissie druk bezig geweest met het vertalen van 
pagina’s en het vernieuwen van verouderde informatie. Afgelopen zomer ging het echter 
mis en werd de website gehackt. Gelukkig heeft de ICT-commissie in de eerste weken van 
het collegejaar hard gewerkt om de website weer online en draaiende te krijgen.  

Communicatie 

De PromoCie heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan de interne en externe 
communicatie. Zo heeft elke commissie zijn of haar eigen contactpersoon binnen de 
PromoCie gekregen. Op deze manier was het voor commissies duidelijker wie er moest 
worden gecontacteerd over de promotie van hun commissie. Naast het versterken van dit 
contact is er ook meer afgestapt van facebook omdat dit medium weinig gebruikt werd 
onder de ACD leden en is er in plaats hiervan gebruikt gemaakt van Instagram, Whatsapp, 
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LinkedIn en de website. Daarnaast heeft de PromoCie natuurlijk weer veel mooie posters 
gemaakt. De meeste van deze waren online te bewonderen hoewel er natuurlijk ook een 
aantal geprint te bewonderen waren in het hok.  
 Afgelopen jaar heeft de Bladcommissie ook weer gewerkt aan het uitbrengen van 
vier bladen. Zoals in het beleidsplan vermeld zijn hier afgelopen jaar vier extra pagina’s 
aan toegevoegd, van 24 naar 28 pagina´s. Door deze uitbreiding was er meer ruimte voor 
track specifieke masterstukken en andere interessante toevoegingen. Het uitbrengen van 
een vijfde special voor VOLA-leden is echter niet gebeurd. De bladen waren afgelopen jaar 
zowel fysiek als online (als pdf) beschikbaar waarin leden wederom de keuze hadden in 
welke vorm zij het blad graag wilden ontvangen. 

Algemene zaken 

Aanwezigheid en toegang vereniging kamers 

De leden hebben toegang verleend gekregen zoals vermeld in het beleidsplan. Echter 
waren de verenigingskamers in de maanden december en januari zo goed als dicht 
wegens de coronamaatregelen. Ook is het opendeurbeleid na jaren van succes doorgezet 
en stond de deur eigenlijk altijd open als er leden in de verenigingskamers zaten. 

(Mentale) Gezondheid 

Het contact over mentale gezondheid en sociale veiligheid is afgelopen jaar erg belangrijk 
geweest. Zo is er op de UvA, samen met broertjesverenigingen begonnen met het 
nadenken over een protocol sociale veiligheid welk hopelijk in het komende halfjaar 
geschreven wordt. Ook zijn de twee vertrouwenspersonen op een cursus geweest en is 
er éénmalig een feedbacksessie geweest met het bestuur vanuit de 
vertrouwenspersonen. Naast de vertrouwenspersonen was er ook het doel om het 
buddyprogramma te gebruiken om eenzaamheid te voorkomen. Het buddyprogramma is 
echter, zoals eerder vernoemd, niet van de grond gekomen. Het bestuur heeft helaas geen 
sociale veiligheidscursus gevolgd in het afgelopen jaar. 

Naast de mentale gesteldheid is er ook nagedacht over de fysieke gesteldheid. Zo 
heeft het bestuur samen met de leden van de ABC die konden een BHV cursus gevolgd om 
zo op de hoogte te zijn van hoe te handelen indien er (fysieke) hulp nodig is, er is geen 
EHBO cursus gevolgd door het bestuur of gewone leden gezien deze niet gratis werd 
aangeboden.  

Feedback 

Afgelopen jaar is er ook gewerkt met feedbacksessies. Indien commissieleden het nodig 
vonden is er een feedbacksessie geweest waarbij een bestuurslid dat niet in de commissie 
zat aanwezig was indien nodig om de feedbacksessie te leiden. Het idee was om deze 
feedbacksessies voor alle commissies rond januari/februari plaats te laten vinden. Door 
de sluiting van de Universiteiten rondom deze tijd is dat bij veel commissies niet gebeurd 
en is deze feedbacksessie niet door alle commissies ingehaald. 
 Naast de feedbacksessies is ook het voorzittersoverleg geherintroduceerd. Dit 
overleg heeft, in plaats van meerdere keren, slechts één keer plaatsgevonden. Hoewel er 
uit dit gesprek soms nuttige feedback naar voren kwam, is het misschien wat overdreven 
om hiervoor de voorzitters van alle commissies te laten verschijnen en deze feedback in 
het vervolg via het bestuur aan commissies te geven.  
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Vrije Universiteit 

Voor de VU is er een deel van de nieuwe inboedel aangeschaft. Zo is er nu ook een iPad 
en Zettle op de VU zodat het ook mogelijk is om VU verkoop te doen. Ook is er een 
geluidsinstallatie en een versterker aangeschaft om muziek te kunnen afspelen in het hok 
voor een gezellige sfeer. Naast deze grote aankopen zijn er ook nog een aantal kleine 
aanschaffen geweest zoals verlengsnoeren en een kluis om de iPad en Zettle in op te 
bergen. Een groot deel van het subsidiebedrag voor het inrichten van de VU 
verenigingskamer is nog niet gebruikt en wij hopen dat het volgende bestuur verder gaat 
met het verbeteren van het VU hok.  

Raad van Advies 

Hoewel het een doelstelling was, is het afgelopen jaar niet gelukt om een raad van advies 
op te zetten. Wegens de drukte van een viermansbestuur en de tegenslagen die het 
afgelopen jaar kende is het bestuur niet toegekomen aan het opzetten van een Raad van 
Advies. Er wordt gehoopt dat het volgende bestuur hier wel verder mee zal gaan om zo 
toch komend jaar een raad van advies te hebben.   

Buiten het beleidsplan 

Beta tournament 

Het afgelopen jaar was het ook weer mogelijk om het beta tournament te organiseren. 
Met alle VU beta broertjes samen is dit voetbaltoernooi neergezet waarin verenigingen 
tegen elkaar streden voor de winst van het toernooi. Na het toernooi was er nog een 
barbecue en na de barbecue kon men nog door naar il caffè voor een drankje.  

NU huiskamer 

De NU huiskamer op de VU, de gedeelde ruimte voor alle VU beta broertjes, is afgelopen 
jaar eindelijk volledig in gebruik genomen. Studieverenigingen kunnen de kamer 
reserveren in een excel document om deze te gebruiken voor activiteiten. Er wordt nu 
met de VU gekeken naar het onderhoud van de kamer en het toevoegen van verdere 
inrichting. Wij hopen dat het 77ste bestuur hiermee verder gaat en de NU huiskamer 
meer gaat gebruiken en meehelpt aan het toevoegen van aankleding in de kamer. 

Uitreikingen en bulborrels 

Het ACD heeft tijdens de bachelor- en master diploma-uitreiking wederom haar actieve 
leden bedankt met een kort praatje en een passend cadeautje. Ook zijn er voor twee 
masteruitreikingen en één bacheloruitreiking bulborrels georganiseerd na de 
uitreikingen. 

Merchandise 

In het afgelopen jaar is er een nieuw breed assortiment aan merchandise aangeschaft en 
verkocht. Er is afgelopen jaar gewerkt met vooraf bestellen om te voorkomen dat er veel 
merchandise overbleef.  
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Aanbevelingen 
Natuurlijk zijn er nog een aantal aanbevelingen die wij hebben voor het volgende bestuur.  

Raad van Advies 

Hoewel het 76ste bestuur er helaas niet aan is toegekomen denken wij dat het een 
absolute aanrader is voor het volgende bestuur om een raad van advies op te zetten. 
Hoewel er nu de ongeschreven regel is om bij oud-bestuursleden om advies te vragen, 
zou het beter zijn als dit gestructureerder kan via een raad van advies waarin 
bestuursleden weten bij wie ze terecht moeten voor bepaalde vragen en voor dingen 
waar ze tegenaan lopen in hun bestuursjaar.  

Inboedel VU hok 

Hoewel een deel hiervan al is uitgegeven lijkt het ons een goed idee als het volledige 
bedrag van de inboedel wordt besteed om het VU hok te verbeteren en gezelliger te 
maken voor alle leden. Hierbij moet de verhuizing, die ergens op de horizon staat wel in 
acht worden genomen.  

Alumni bijzondere Chemici 

In 2020 is het ACD benaderd door de Alumni Bijzondere Chemici van de VU. Deze groep 
oud scheikunde studenten heeft jaarlijks een symposium waarbij het erg gezellig is om 
zowel huidig als oud ACD leden uit te nodigen. Wij willen daarom meegeven aan het 
volgende bestuur dat zij het contact met de Alumni Bijzondere Chemici onderhouden en 
onze (oud)leden uitnodigen voor activiteiten van hen, en dat het ACD de Alumni 
bijzondere chemici uitnodigt voor alumni activiteiten van het ACD.  
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Goedkeuring document 

Met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering van 28 september 2022 zal dit 

document, Jaarverslag Amsterdams Chemisch Dispuut 2021–2022, ondertekend worden door 

het gehele 76ste bestuur des Amsterdams Chemisch Dispuuts. Samen met het opspelden van 

het ACD-speldje, is dit de officiële afsluiting van het 76ste bestuursjaar des Amsterdams 

Chemisch Dispuuts.  

Met de ondertekening verklaren we dat alles in dit document naar waarheid is geschreven en 

wensen we Fay, Anne-Fay, Sverre, Carlijn, Tim en Max, het 77ste bestuur des Amsterdams 

Chemisch Dispuuts, een fantastisch en succesvol jaar toe. Succes!  
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