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Verkiezings-ALV,	28	september	2022	
	
Aanwezigen:	
Martijn	ten	Brink	(Voorzitter)	
Ben	Kras	(notulist)	
Tim	de	Groot	
Perry	Blommaart	
Fay	Heemskerk		
Anne-Fay	de	Jong	
Sverre	Overdijk		
Max	Rutjes	
Carlijn	Pool	
Bart	de	Mooij	
Bente	Reus	
Damian	Piersma	
Esther	de	Graaff	
Floris	Blom	
Gijs	Rombouts	
Jari	Hoffmann	
Jona	van	Enk	
Kirsten	Pama	
Lars	Wielhouwer	
Michelle	van	Dongen		
Mike	Meulendijks	(tot	agendapunt	14)	
Nadav	Joosten	
Sam	Hulscher	
Siza	Kuin	
Thomas	Glansdorp	
Xander	Becking	
Eline	van	Luik	(vanaf	agendapunt	7	tot	14)	
Joost	Koning	(vanaf	agendapunt	7)	
Lucas	Been	(vanaf	agendapunt	7	tot	14)	
Nikita	van	der	Gun	(vanaf	en	tot	agendapunt	7)	
Wouter	Tesselaar	(vanaf	agendapunt	7)	 	
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1. Opening	
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	 de	5	
spelfouten	 uit	 de	 agenda	 zijn	 gehaald	 en	 startbalans	 77ste	 bestuur	 is	 veranderd	 naar	
startbalans	2022-2023:	
	

1. Opening	
2. Agenda	10	
3. Vaststellen	notulen	ALV	14-06-2022	
4. Ingekomen	stukken	
5. Mededelingen	
6. HR-wijziging	
7. Jaarverslag	76ste	bestuur	des	ACDs	15	
8. Financieel	jaarverslag	ACD	
9. Rapport	KasControleCommissie	over	het	financieel	jaarverslag	ACD		
10. Instemmen	financieel	jaarverslag	ACD	
11. Financieel	jaarverslag	ABC	
12. Rapport	KasControleCommissie	over	het	financieel	jaarverslag	ABC	20	
13. Instemmen	financieel	jaarverslag	ABC	
14. Beleidsplan	77ste	bestuur	des	ACDs	
15. Startbalans	boekjaar	2022-2023	
16. Begroting	77ste	bestuur	des	ACDs	
17. Aftreden	KasControleCommissie	25	
18. WVTTK	
19. Rondvraag	
20. Sluiting	en	overdracht	door	76ste	bestuur	

	
De	agenda	wordt	ingestemd.		30	
	
3. Vaststellen	notulen	ALV	14-06-2022	

Esther	benoemt	dat	op	 regel	18	en	19	haar	naam	en	die	 van	Stijn	Dietz	 verkeerd	 zijn	
gespeld.	Dit	zal	worden	aangepast.		
	35	
Martijn	stelt	voor	de	notulen	 in	 te	stemmen	onder	voorbehoud	van	de	wijzigingen.	De	
notulen	worden	per	 acclamatie	 aangenomen	en	Martijn	noemt	dat	de	opnames	 zullen	
worden	verwijderd.		
	
4. Ingekomen	stukken	40	

Er	is	een	machtiging	binnengekomen	van	Kasper	Mooijaart	die	Damian	Piersma	machtigt	
om	voor	hem	te	stemmen.	
Er	is	een	machtiging	binnengekomen	van	Angelina	van	Dam	die	Xander	Becking	machtigt	
om	voor	haar	te	stemmen.	
Er	is	een	machtiging	binnengekomen	van	Emil	Hodzic	die	Jari	Hoffmann	machtigt	om	voor	45	
hem	te	stemmen.	
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5. Mededelingen	
Mededelingen	vanuit	het	bestuur:	

- Martijn	bedankt	de	KoCo	voor	de	maaltijd	die	zij	hebben	bereid,	ondanks	dat	ze	50	
geen	toegang	hadden	tot	de	keuken	van	Gyrinus.	Er	volgt	applaus	voor	de	KoCo.	
Martijn	voegt	toe	dat	hij	erg	blij	is	met	het	eten.	

- Martijn	bedankt	de	KoCo	nogmaals	voor	de	gratis	frisdrank	die	aanwezig	is.		
- Martijn	benoemt	dat	deze	vergadering	zal	worden	opgenomen	ten	behoeve	van	

het	correct	uitwerken	van	de	notulen.	Deze	opnames	zullen	worden	verwijderd	bij	55	
het	instemmen	van	de	notulen	op	de	volgende	vergadering.		

- Martijn	geeft	verder	nog	aan	dat	Arthur	niet	aanwezig	zal	zijn	bij	de	ALV,	maar	dat	
hij	er	morgen	wel	is	voor	het	ondertekenen	van	het	jaarverslag.	

	
Mededelingen	vanuit	de	aanwezigen:	60	

- Sam	vindt	het	cool	dat	we	in	het	NU-gebouw	zitten.	Er	volgt	gelach.		
	
6. HR-wijzigingen	

Martijn	begint	met	dat	er	vorige	ALV	en	die	daarvoor	is	gesproken	over	een	HR-wijziging	
die	vanuit	de	SLA	komt	voor	het	voorkomen	van	problemen	bij	het	overdragen	van	de	65	
rekening	tussen	SLA-besturen,	waardoor	er	een	delegatie	van	afgevaardigden	komt	uit	
het	ACD-bestuur	om	tussen	lustrumjaren	in	het	SLA-bestuur	te	vormen.	Martijn	noemt	
dat	 zij	 geen	 geld	 mogen	 uitgeven	 en	 dat	 zij	 daar	 enkel	 zitten	 om	 de	 overdracht	
gemakkelijker	te	maken	en	dat	het	bestuur	wordt	overgedragen	op	het	moment	dat	er	een	
SLA-bestuur	 wordt	 ingestemd	 op	 een	 ALV.	 Martijn	 geeft	 aan	 dat	 hiervoor	 een	 nieuw	70	
artikel	moet	worden	toegevoegd	aan	het	ACD	HR.	Deze	luidt	als	volgt:	
	
II.10:	Vanaf	het	aftreden	van	het	bestuur	van	de	Stichting	Lustrum	Amsterdams	Chemisch		
Dispuut	 (SLA)	 tot	 aan	 het	 verkiezen	 van	 een	 volgend	 kandidaat-SLA-bestuur	 zal	 een	
delegatie	van	het	ACD-bestuur,	bestaande	uit	 tenminste	drie	personen,	 tevens	bestuur	75	
van	 de	 stichting	 zijn.	 Deze	 delegatie	wordt	 op	 de	 ALV	 verkozen	 door	middel	 van	 het	
instemmen	van	het	beleidsplan.	Bij	aftreding	van	het	bestuur	van	de	vereniging	treedt	de	
delegatie	tevens	af	als	bestuur	van	de	stichting.	
	
Nadav	merkt	op	dat	de	SLA	helemaal	geen	kandidaatsbestuursleden	heeft.	Martijn	geeft	80	
aan	dat	dat	wel	zo	is	verwoord	in	het	HR	van	de	SLA.	Nadav	herhaalt	dat	de	SLA	nooit	
kandidaten	heeft	en	dat	het	SLA	HR	dus	niet	klopt.	Floris	geeft	aan	dat	het	SLA	HR	dan	
moet	worden	aangepast.	Nadav	zegt	dat	het	77ste	kandidaatsbestuur	SLA	bestuur	wordt	
en	het	dus	direct	kan	wijzigen.	Sverre	noemt	dat	het	76ste	bestuur	op	dit	moment	ook	nog	
SLA	bestuur	is	en	vraagt	waarom	zij	het	niet	direct	kunnen	wijzigen.	Martijn	antwoordt	85	
dat	dat	tijdens	een	vergadering	van	de	SLA	moet	worden	gedaan	en	dat	dat	daarom	nu	
niet	 kan.	 Martijn	 stelt	 dat	 kandidaat	 dan	 verwijderd	 zal	 worden	 uit	 het	 voorgestelde	
artikel.		
	 Sam	vraagt	of	de	verkiezing	van	een	nieuw	SLA	bestuur	dan	ook	moet	gebeuren	op	
de	wissel.	Martijn	antwoordt	dat	de	overdracht	van	het	SLA	bestuur	dan	inderdaad	ook	90	
op	de	Wissel-ALV	zal	gebeuren.	Tim	licht	toe	dat	de	zin	“Deze	delegatie	wordt	op	de	ALV	
verkozen	door	middel	van	het	instemmen	van	het	beleidsplan”	dit	uitlegt.	Sam	geeft	aan	
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dat	dat	niet	netjes	 is	omdat	 je	ervoor	moet	stemmen	als	de	stichting	bij	de	KvK	wordt	
overgedragen.	Siza	 legt	uit	dat	een	stichting	zoals	de	SLA	geen	leden	heeft	en	dat	deze	
daarom	ook	geen	algemene	ledenvergaderingen	heeft	en	dat	dat	daarom	makkelijker	is.	95	
Tim	 voegt	 hieraan	 toe	 wie	 dan	 welke	 positie	 krijgt.	 Sam	 vraagt	 of	 dit	 al	 ook	 in	 het	
beleidsplan	staat.	Tim	antwoordt	dat	het	nog	niet	in	het	beleidsplan	staat,	maar	geeft	wel	
aan	dat	dat	vanaf	volgende	keer	kan.	Martijn	en	Anne-Fay	zeggen	dat	dat	niet	nodig	 is	
gezien	in	het	SLA	HR	staat	dat	de	SLA	zelf	haar	functies	mag	kiezen.	Martijn	zegt	dat	er	
gewoon	moet	in	staan	wie	toetreedt	als	de	delegatie.	Martijn	voegt	toe	dat	er	ook	in	het	100	
SLA	HR	staat	dat	de	delegatie	geen	beschikking	heeft	over	de	geldmiddelen.		
	
Het	artikel	II.10	met	bovenstaande	wijzigingen:	
II.10:	Vanaf	het	aftreden	van	het	bestuur	van	de	Stichting	Lustrum	Amsterdams	Chemisch		
Dispuut	(SLA)	tot	aan	het	verkiezen	van	een	volgend	SLA-bestuur	zal	een	delegatie	van	105	
het	ACD-bestuur,	bestaande	uit	tenminste	drie	personen,	tevens	bestuur	van	de	stichting	
zijn.	Deze	delegatie	wordt	op	de	ALV	verkozen	door	middel	van	het	instemmen	van	het	
beleidsplan.	Bij	aftreding	van	het	bestuur	van	de	vereniging	treedt	de	delegatie	tevens	af	
als	bestuur	van	de	stichting.	
	110	
Martijn	 stelt	 voor	 te	 stemmen	 over	 artikel	 II.10	 met	 de	 wijzigingen	 zoals	 hierboven	
gepresenteerd.	Artikel	II.10	wordt	per	acclamatie	aangenomen.		
	
7. Jaarverslag	76ste	bestuur	des	ACDs	

Martijn	begint	met	dat	het	een	jaar	was	met	zijn	eigen	uitdagingen.	Hij	stelt	dat	het	76ste	115	
bestuur	 natuurlijk	 begon	met	 vier	man,	 er	 corona	 langskwam,	 het	 niet	 goed	 ging	met	
Arthur	zijn	mentale	gezondheid	en	het	toch	lastig	was	om	alle	activiteiten	van	voor	corona	
weer	fysiek	te	organiseren.	Martijn	gaat	verder	dat	hij	desalniettemin	tevreden	is	over	het	
afgelopen	jaar	en	hij	voor	al	het	harde	werk	allereerst	zijn	bestuur,	maar	natuurlijk	ook	
alle	actieve	leden	wil	bedanken.		120	

Michelle	vraagt	of	het	niet	leuker	is	om	naast	de	foto	van	het	76ste	bestuur	zoals	
ingestemd	vorig	jaar	ook	een	foto	op	het	jaarverslag	met	Tim	erbij	te	hebben.	Martijn	geeft	
aan	dat	er	nog	geen	foto	met	Tim	is	gemaakt.	Jari	noemt	dat	het	problemen	kan	opleveren	
omdat	 het	 jaarverslag	 nu	moet	worden	 ingestemd.	Martijn	 en	 Sam	weerleggen	 dit	 en	
zeggen	 dat	 het	 kan	 worden	 ingestemd	 onder	 voorbehoud	 van	 de	 tijdens	 deze	 ALV	125	
voorgestelde	wijzigingen	en	dat	dat	al	het	plan	was.	Perry	stelt	voor	de	foto	straks	na	de	
ALV	te	maken.		

Martijn	begint	met	COVID-19	en	geeft	aan	dat	we	toch	weer	er	 last	van	hebben	
gehad,	 ondanks	 dat	 dat	 veel	 minder	 was	 dan	 vorige	 jaren,	 maar	 wel	 gedeeltelijke	
lockdowns	gehad	in	december,	januari	en	een	deel	van	februari	en	dat	dit	invloed	heeft	130	
gehad	 op	 het	 aantal	 fysieke	 activiteiten. Martijn	 gaat	 verder	 over	 de	
bestuurssamenstelling.	Dit	was	natuurlijk	ingewikkeld	met	het	wegvallen	van	Arthur,	het	
aanstellen	van	Tim	als	nieuwe	penningmeester	en	het	uiteindelijk	op	non-actief	stellen	
van	Arthur.		

Martijn	 gaat	 verder	 naar	 het	 kopje	 studiegerelateerd.	 Hij	 geeft	 aan	 dat	 er	 een	135	
nieuwe	boekenleverancier	is,	genaamd	WO4YOU	en	dat	dit	contract	is	aangegaan	omdat	
Bol.com	niet	alle	boeken	tijdig	op	voorraad	had.	Martijn	noemt	dat	het	contract	voor	drie	
jaar	 loopt,	met	 een	 artikel	waarin	 er	 na	 een	 jaar	 een	 evaluatiemoment	 is	waarbij	 het	
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contract	geannuleerd	kan	worden	als	het	niet	bevalt	en	dat	er	20%	korting	is	die	verdeeld	
kan	worden	tussen	korting	voor	leden	en	commissie,	waarbij	de	verdeling	nu	15%	korting	140	
is	en	5%	commissie.	Martijn	benoemt	vervolgens	dat	er	ook	twee	oriëntatiemarkten	zijn	
geweest,	waarvan	één	op	de	UvA	en	één	op	de	VU.	Martijn	geeft	aan	dat	hij	blij	is	dat	die	
op	de	UvA	door	kon	gaan.	Martijn	benoemt	tot	slot	voor	deze	sectie	van	het	jaarverslag	
dat	er	ook	weer	een	fysieke	bedrijvendag	is	geweest	met	daarna	een	diner	in	de	Polder,	
dat	er	een	Reaxys	cursus	vanuit	Elsevier	is	geweest	en	dat	de	tentamenbank	grotendeels	145	
is	aangevuld	met	nieuwe	tentamens,	maar	niet	volledig	vanwege	de	situatie	met	Arthur.	

Michelle	 geeft	 aan	 twee	 vragen	 te	 hebben.	 Ze	 geeft	 eerst	 aan	 dat	 er	 in	 het	
jaarverslag	staat	dat	het	niet	is	gelukt	om	bedrijven	uit	te	nodigen	voor	de	oriëntatiemarkt	
en	vraagt	waarom	dit	niet	is	gelukt.	Martijn	antwoordt	dat	het	76ste	bestuur	het	rond	die	
tijd	 vrij	 druk	was	 en	dat	de	oriëntatiemarkt	 onder	Arthur	 viel	 en	het	met	hem	steeds	150	
slechter	ging	rond	die	tijd,	waardoor	het	niet	is	gelukt	bedrijven	uit	te	nodigen.	Michelle	
vraagt	of	dit	betekent	dat	het	aankomend	jaar	wel	gedaan	kan	worden.	Martijn	antwoordt	
dat	dat	inderdaad	het	geval	is.	Michelle	vraagt	vervolgens	of	de	tentamens	die	Arthur	niet	
online	 heeft	 gezet	 nog	 op	 de	 website	 komen.	 Martijn	 antwoordt	 dat	 deze	 nog	 online	
komen	te	staan,	in	het	laatje	van	de	commissaris	onderwijs	liggen	en	dat	waarschijnlijk	155	
het	 kandidaatsbestuur	hiervoor	 verantwoordelijk	 zal	 zijn.	 Carlijn	 geeft	wel	 aan	dat	de	
tentamens	niet	in	haar	postvak	liggen,	maar	Ben	zegt	dat	ze	gewoon	in	de	kast	liggen.		

Sam	 vraagt	 hoe	 de	 samenwerking	met	WO4YOU	 tot	 nu	 toe	 is	 ervaren.	Martijn	
antwoordt	dat	deze	raar	is	begonnen,	gezien	Martijn	begon	als	contactpersoon,	daarna	
weer	door	Arthur	overgenomen	werd	en	vervolgens	bij	het	tekenen	van	het	contract	weer	160	
bij	Martijn	terecht	kwam	en	dat	het	daardoor	vrij	onoverzichtelijk	werd.	Martijn	voegt	
hier	wel	aan	toe	dat	de	het	een	fijn	bedrijf	is,	dat	de	website	makkelijk	te	manoeuvreren	
is	en	dat	ze	alle	boeken	hebben,	maar	weliswaar	voor	een	iets	hogere	prijs	dan	Bol.com.	
Sam	vraagt	daarna	wanneer	het	evaluatiemoment	is.	Martijn	antwoordt	dat	het	bestuur	
zelf	 de	 boekverkoop	 na	 het	 tweede	 semester	 kan	 evalueren,	 maar	 dat	 het	 officiële	165	
evaluatiemoment	een	jaar	na	tekenen	is	en	dat	dit	dus	in	april	of	mei	zal	zijn.	Sam	raadt	
aan	 dat	 er	 voor	 die	 tijd	 een	 moment	 is	 geweest	 voor	 inbreng	 van	 de	 leden	 over	 de	
boekverkoop	en	WO4YOU.	Martijn	zegt	dat	dit	iets	is	voor	het	volgende	bestuur.	Sam	zegt	
het	gewoon	gezegd	te	willen	hebben.	

Martijn	 gaat	 verder	 naar	 het	 kopje	 financiën.	 Hij	 noemt	 dat	 de	 boekhoudingen	170	
natuurlijk	samengevoegd,	waarbij	er	in	het	vervolg	nog	maar	één	begroting	en	realisatie	
wordt	gepresenteerd.	Ook	is	er	overgestapt	op	een	nieuwere	boekhoudsoftware	om	het	
boekhouden	makkelijker	te	maken	en	de	KasControleCommissie	meer	inzicht	te	geven.	
Ook	heeft	de	Acquisitiecommissie	haar	doel	goed	behaald.	Hoewel	dit	misschien	nog	niet	
terug	 te	 zien	 is	 op	 de	 realisatie	wegens	 een	 aantal	 zaken	 die	 het	ACD	 eerst	 nog	moet	175	
uitvoeren	voordat	er	kan	worden	gefactureerd,	zoals	excursies.	Martijn	noemt	tot	slot	dat	
het	acquisitiedoel	is	gehaald	en	dat	en	dat	hij	heel	blij	is	met	de	werkzaamheden	van	Ben.	
Er	volgt	applaus.	Siza	vraagt	of	de	boekhoudlaptop	nog	nodig	is	nu	de	nieuwe	software	
online	 gebruikt	 kan	 worden.	 Martijn	 antwoordt	 dat	 de	 boekhoudlaptop	 nu	 de	
bestuurslaptop	is	en	nu	ook	wordt	gebruikt	door	Anne-Fay	voor	het	ledenbestand.	Martijn	180	
voegt	toe	dat	boekhouden	vanaf	elke	laptop	kan.	Tim	voegt	hieraan	toe	dat	de	software	
eigenlijk	enkel	werkt	via	Windows	en	nog	steeds	nodig	is	voor	sommige	functies.	Tim	legt	
aan	de	hand	hiervan	uit	dat	het	volledig	online	boekhouden	nog	steeds	niet	mogelijk	is,	
waardoor	de	laptop	nodig	blijft.	Floris	geeft	vervolgens	aan	dat	het	doel	van	de	acquisitie	
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dus	is	gehaald	en	er	nog	een	paar	contracten	open	staan	en	vraagt	hierover	of	dit	geld	dan	185	
binnenkomt	op	de	volgende	begroting.	Martijn	antwoordt	dat	dit	er	staat.	Sam	vraagt	op	
hoeveel	 geld	we	 nog	wachten.	Martijn	 en	 Tim	 antwoorden	 dat	 het	 verschil	 tussen	 de	
contractueel	afgesloten	 inkomsten	en	wat	er	nu	op	de	realisatie	staat	€900,-	bedraagt.	
Sam	vraagt	of	dit	contracten	zijn	die	niet	getekend	zijn	maar	wel	zijn	afgesproken.	Ben	
antwoordt	 dat	 het	 nog	 niet	 gefactureerd	 is	 omdat	 de	 contracten	 niet	 afgerond	 zijn.		190	
Martijn	legt	uit	aan	de	hand	van	het	voorbeeld	met	Northpool	dat	dat	niet	gefactureerd	is	
omdat	de	dienst	nog	niet	is	geleverd.	Perry	geeft	aan	dat	daarvoor	nog	een	post	is	in	de	
acquisitieupdate,	maar	Tim,	Ben	en	Martijn	weerleggen	dit	en	Tim	geeft	aan	dat	dat	nog	
niet	in	de	boekhouding	staat	maar	dat	dat	nog	later	terugkomt.		

Martijn	gaat	door	met	het	behandelen	van	Activiteiten	en	Commissies	en	zegt	dat	195	
hij	 zal	 beginnen	 bij	 de	 LEC.	 Hij	 noemt	 dat	 de	 LEC	 verschillende	 lezingen	 heeft	
georganiseerd,	 waaronder	 vier	 tracklezingen,	 de	 Flow	 Chemistry	 mini-lezing,	 de	
alumnilezing	en	de	farmacie	lezing.	Ook	was	er	het	symposium	in	samenwerking	met	de	
SLA	over	kroonjuwelen.	Martijn	noemt	vervolgens	dat	er	naast	de	lezingen	ook	excursies	
zijn	geweest	naar	Shell,	Tata	steel,	Hoyng	Rokh	Monegier,	Baril	Coatings	en	AMOLF.		200	
	 Floris	vraagt	Martijn	of	hij	Monegier	correct	uit	kan	spreken,	op	zijn	mooiste	Frans.	
Michelle	vraagt	of	de	opkomst	bij	de	 lezingen	en	excursies	naar	verwachting	was.	Ben	
antwoordt	 dat	 het	 voor	 de	 tracklezingen	 lastig	 te	 zeggen	 is	 gezien	 eerstejaars	 daar	
verplicht	aanwezig	waren	en	dat	het	voor	de	rest	minder	was	dan	gehoopt.	Sam	vraagt	als	
reactie	hoeveel	mensen	Ben	dan	had	verwacht.	Ben	antwoordt	dat	hij	had	gehoopt	op	205	
rond	 de	 twintig	 man.	 Sam	 vindt	 dit	 een	 realistisch	 aantal.	 Martijn	 noemt	 dat	 het	 op	
sommige	van	deze	activiteiten	is	gehaald	en	op	sommige	niet.	Bente	vraagt	of	de	bedrijven	
bij	 wie	 we	 zijn	 langs	 geweest	 blij	 waren	 met	 de	 excursies	 en	 dat	 de	 samenwerking	
vernieuwd	 is.	 Ben	 antwoordt	 dat	 Shell	 en	 Tata	 Steel	 de	 samenwerking	 graag	 willen	
doorzetten	en	dat	Hoyng	Rokh	Monegier	en	Baril	Coatings	een	jaar	zullen	overslaan	met	210	
de	samenwerking.	Ben	voegt	hieraan	toe	dat	AMOLF	niet	telt	vanwege	het	feit	dat	dat	een	
instituut	is.	Bente	geeft	aan	blij	te	zijn	dat	de	bedrijven	blij	zijn	met	ons.		

Martijn	geeft	hierna	aan	dat	er	onder	de	studiegerelateerde	activiteiten	Chemunity	
ook	erg	druk	bezig	is	geweest	met	het	organiseren	van	activiteiten,	waaronder	hun	Kick-
Off,	Meet	your	PhD’er,	de	networking	seminar,	the	Glory	of	failure	en	de	meet	your	teacher	215	
en	Academia	vs.	Industry.		

Sam	 vraagt	 wat	 de	 opkomst	 was	 voor	 de	 Chemunity	 evenementen.	 Michelle	
antwoordt	dat	dat	tussen	de	20	en	40	man	lag,	afhankelijk	van	de	activiteit.	Sam	zegt	dat	
het	leuk	is	dat	erbij	te	noemen	in	plaats	van	het	rijtje	af	te	gaan	en	te	benoemen	dat	de	
activiteiten	zijn	gebeurd	het	afgelopen	jaar.	Floris	vraagt	welk	bestuurslid	in	Chemunity	220	
had	plaatsgenomen.	Martijn	antwoordt	dat	Arthur	er	 in	 zat.	 Floris	 vraagt	of	dit	dan	 is	
opgevangen	nadat	Arthur	uitviel.	Martijn	antwoordt	dat	dit	niet	 is	gebeurd	en	meer	te	
maken	had	met	het	 feit	dat	Chemunity	meer	als	baan	gezien	wordt	dan	als	commissie.	
Michelle	voegt	hieraan	toe	dat	Arthur	erg	onduidelijk	is	geweest	of	hij	nou	wel	doorging	
of	niet	en	dat	het	daarom	 lastig	was	 te	bepalen	of	er	nou	vervanging	voor	hem	moest	225	
komen	of	niet.	Nadav	vraagt	of	we	het	niet	kunnen	hebben	over	personen	als	ze	er	niet	bij	
zijn.	 Sam	 vindt	 dat	 hier	 wel	 over	 gesproken	 hoort	 te	 worden	 gezien	 dit	 over	 het	
functioneren	van	het	bestuur	gaat	en	over	interne	communicatie	binnen	het	bestuur.	Jona	
vraagt	of	Arthur	zijn	naam	niet	beter	veranderd	kan	worden	naar	zijn	functienaam.	Ben	
antwoordt	dat	dat	niet	zou	uitmaken	gezien	de	functie	wel	direct	geassocieerd	wordt	met	230	
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de	persoon.	Jona	geeft	aan	dat	dat	het	wel	minder	persoonlijk	zou	maken.	Martijn	kapt	de	
discussie	af.		

Martijn	 zegt	 vervolgens	 dat	 er	 dit	 jaar	 weer	 een	 buitenlandse	 excursie	 is	
georganiseerd	 naar	 München,	 waarbij	 de	 Ludwig	 Maximilian	 Universiteit	 en	 de	
Technische	Universiteit	van	München	zijn	bezocht,	dat	er	excursies	waren	naar	MuniCat	235	
en	de	Hofbräu	en	dat	er	culturele	activiteiten	waren	waaronder	de	culturele	wandeling	en	
een	daguitstapje	naar	Augsburg.		Martijn	noemt	dat	hij	het	erg	naar	zijn	heeft	gehad	en	
dat	dat	hopelijk	ook	geld	voor	de	vele	aanwezigen.	Martijn	noemt	verder	dat	de	opkomst	
maar	veertig	man	was.	Lucas	vraagt	hoe	de	laatste	dag	was.	Martijn	slaat	deze	vraag	over.	
Er	volgt	gelach.	240	

Martijn	 gaat	 door	 met	 de	 sociale	 activiteiten	 en	 borrels.	 Hij	 noemt	 dat	 er	 dit	
afgelopen	 jaar	 weer	 veel	 themaborrels	 waren	 zoals	 ACD’er	 van	 de	 Jaren,	 Bestuur	
Bedrankt,	de	Carnavalsborrel,	de	Kabouterborrel	met	NSA	en	natuurlijk	ook	Pilsen	in	je	
pyjama.	Ook	waren	er	twee	VU	borrels,	één	na	een	Chemunity	activiteit	en	één	tijdens	de	
oriëntatiemarkt.	 Martijn	 noemt	 dat	 de	 laatste	 noemenswaardige	 borrel	 de	245	
constitutieborrel	was	bij	Amstelhaven.		
	 Sam	vraagt	of	de	reden	dat	de	constitutieborrel	dit	jaar	niet	in	de	Amstelhaven	is	
omdat	we	niet	terug	mogen	komen.	Er	volgt	gelach.	Martijn	antwoordt	dat	we	wel	terug	
mochten	komen	en	we	ook	het	lentefeest	daar	hebben	georganiseerd.	Anne-Fay	licht	toe	
dat	 er	 gekozen	 is	 voor	 een	andere	 locatie	omdat	de	Amstelhaven	als	 ongeschikt	werd	250	
ervaren	 door	 de	 kandidaatsbestuursleden.	 Tim	 voegt	 toe	 dat	 deze	 consitutieborrel	
waarschijnlijk	hun	eerste	en	hun	 laatste	constitutieborrel	was.	Sam	noemt	dat	het	wel	
gezellig	was.	Floris	geeft	aan	dat	er	dus	een	aantal	borrels	op	de	VU	waren	en	vraagt	of	er	
nog	geprobeerd	is	om	meer	borrels	te	organiseren	op	de	VU.	Perry	antwoordt	dat	Mens	
de	enige	vereniging	was	die	contact	opnam	en	hem	niet	direct	afwees,	dat	er	een	aantal	255	
gesprekken	waren	over	wanneer	de	borrel	georganiseerd	zou	kunnen	worden,	dat	er	toen	
een	lockdown	overheen	kwam	en	dat	een	borrel	met	Mens	daarom	geen	doorgang	kon	
vinden.		Floris	geeft	aan	dat	hij	dit	jammer	vindt.		

Martijn	 gaat	 door	 en	 zegt	 dat	 er	 naast	 de	 borrels	 ook	 veel	 activiteiten	 zijn	
georganiseerd	door	de	ABC,	waaronder	het	voetbaltoernooi.	Gijs	onderbreekt	Martijn	en	260	
vraagt	wat	de	opkomst	was	bij	het	voetbaltoernooi.	Martijn	antwoordt	dat	het	redelijk	
rustig	 was.	 Martijn	 gaat	 door	 en	 noemt	 dat	 de	 tweedejaarsactiviteit,	 de	 master	
spelletjesavond,	 het	ABC	knutselen	met	Gijs,	 het	 schaatsen,	 de	pubquiz	met	 zusjes,	 de	
cantus	met	Proton,	de	filmavond	en	de	ouderdag.		

Jari	vraagt	waar	de	foto’s	van	deze	activiteiten	zijn.	Martijn	antwoordt	dat	ze	niet	265	
op	de	website	staan.	Carlijn	geeft	aan	dat	er	nooit	een	masterspelletjesavond	is	geweest,	
maar	 een	 algemene	 spelletjesavond.	 Perry	 bevestigt	 dit.	 Mike	 vraagt	 of	 dit	 niet	 de	
tweedejaarsactiviteit	was.	Perry	antwoordt	dat	dat	iets	anders	is,	maar	dat	het	hier	wel	
gaat	 om	 een	 algemene	 spelletjesavond.	 Martijn	 antwoordt	 dat	 er	 nu	
masterspelletjesavond	 staat,	 maar	 Siza	 weerlegt	 dit	 en	 zegt	 dat	 er	 staat	 dat	 het	 een	270	
spelletjesavond	voor	masters	was.	Martijn	zal	dit	aanpassen	in	het	jaarverslag.		

Martijn	 noemt	 vervolgens	 dat	 er	 ook	 feesten	 zijn	 geweest,	 waaronder	 het	
Lustrumfeest	Golden	Days	met	de	SLA,	het	lentefeest	met	Spectrum	en	tot	slot	FLUX	met	
een	barbecue.	Martijn	voegt	toe	dat	het	gala	niet	door	kon	gaan	en	legt	uit	dat	er	op	het	
moment	 dat	 de	 Feestcommissie	 met	 FLUX	 aan	 de	 slag	 ging	 het	 onmogelijk	 was	 om	275	
barbecues	 te	 huren	 en	 dat	 er	 daarom	 twee	 zijn	 aangeschaft,	 welke	 komende	 jaren	
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gebruikt	 kunnen	worden	 bij	 FLUX	 en	 andere	 activiteiten.	Martijn	 geeft	 aan	 dat	 hijzelf	
vindt	dat	de	barbecues	een	goede	deal	zijn.		

Sam	geeft	aan	het	fijn	te	vinden	als	er	iets	meer	samen	wordt	gedaan	met	FLUX	en	
vraagt	of	hier	al	plannen	voor	zijn.	Martijn	antwoordt	dat	dit	bij	de	FLUX	evaluatie	komt	280	
tijdens	BVO.	Sam	geeft	aan	dat	FLUX	altijd	erg	leuk	is,	maar	dat	het	beter	samen	geregeld	
kan	 worden	 om	 zo	 geen	 overlap	 te	 hebben.	 Bente	 vraagt	 of	 het	 betaalsysteem	 is	
geëvalueerd.	Perry	geeft	aan	dat	het	betaalsysteem	is	geëvalueerd	en	dat	het	niet	werkt	
met	een	 iPad.	Floris	vraagt	hoeveel	het	aankopen	van	barbecues	 scheelt	 in	kosten	 ten	
opzichte	van	huren.	Perry	antwoordt	dat	de	aanschaf	van	barbecues	 tweemaal	zo	veel	285	
kost	als	het	huren	en	dat	de	aanschaf	er	dus	al	na	twee	jaar	uit	is.	Perry	voegt	hier	aan	toe	
dat	 de	 barbecues	 ook	 bij	 andere	 activiteiten	 zoals	 het	 EJW	 gebruikt	 kunnen	 worden.	
Michelle	 vraagt	 of	 het	 dan	 ook	 mogelijk	 is	 de	 barbecues	 uit	 te	 lenen	 aan	 andere	
verenigingen.	Tim	voegt	toe	dat	dat	al	eens	is	gebeurd	met	de	NSA	en	ze	heelhuids	zijn	
teruggebracht.	 Tim	 zegt	 dat	 de	 vergoeding	 de	 gasprijs	 was	 en	 dat	 dit	 uitlenen	 onder	290	
broertjes	erg	goed	kan.	Tim	noemt	vervolgens	dat	de	barbecues	samen	€500,-	kosten	en	
dat	een	dag	huren	per	stuk	€100,-	kost.	Sam	vraagt	of	de	barbecues	naar	het	G-hok	zullen	
worden	verplaatst.	Tim	antwoordt	dat	ze	misschien	daarnaartoe	worden	verplaatst.	Sam	
vraagt	vervolgens	of	via	nu	ook	uit	het	G-hok	is	na	hun	verhuizing.	Tim	antwoordt	dat	dat	
niet	het	geval	is,	maar	dat	er	wel	gekeken	wordt	naar	het	opruimen	van	het	G-hok	en	het	295	
weggooien	van	spullen	die	niet	langer	nodig	zijn.	Sam	stelt	voor	ze	anders	op	te	slaan	op	
de	VU.	Martijn	noemt	lachend	dat	daar	het	NSA-hok	voor	gebruikt	kan	worden.		

Martijn	noemt	tot	slot	onder	het	kopje	algemene	activiteiten	van	het	jaarverslag	
dat	er	dit	jaar	ook	weer	een	AlleJaars	Weekend	was,	welke	een	paar	keer	verplaatst	was	
en	daarom	in	verkorte	versie	naar	Maastricht	ging.	Sverre	legt	uit	dat	de	universiteit	het	300	
uitvoeren	 van	 activiteiten	 zoals	 het	 AJW	 verbood	 op	 het	 moment	 dat	 we	 het	 wilden	
organiseren,	maar	het	technisch	gezien	volgens	de	maatregels	wel	kon.	Martijn	noemt	dat	
het	erg	gezellig	was	en	dat	de	KoCo	ook	weer	voor	de	ALV’s	heeft	gekookt	en	dat	men	daar	
erg	blij	mee	is.	Martijn	sluit	af	met	het	feit	dat	er	dit	jaar	weer	een	Wintersportcommissie	
is	en	dat	deze	nu	druk	bezig	is	met	de	wintersport	2023.		305	

Er	volgt	applaus	voor	het	feit	dat	er	weer	een	wintersport	komt.	Bart	vraagt	waar	
deze	naartoe	zal	gaan.	Martijn	antwoordt	dat	we	naar	de	sneeuw	van	Risoul	gaan.		

Martijn	gaat	door	naar	het	onderdeel	stichtingen	en	allereerst	benoemt	hij	dat	er	
nu	een	officieel	huurcontract	is	voor	de	Brainwave	en	dat	er	nu	ook	diploma’s	voor	sociale	
hygiëne	zijn	gehaald.	Martijn	noemt	daarna	dat	er	dit	jaar	een	PAC	symposium	was,	maar	310	
dat	het	weer	online	was	en	dat	er	hierdoor	geen	PAC	bestuur	is	gevormd.	Martijn	geeft	
aan	dat	er	dit	academisch	jaar	dus	geen	PAC	symposium	zal	plaatsvinden.	Martijn	noemt	
ook	dat	 er	dit	 jaar	 een	ONCS	was	 en	dat	we	daar	derde	plaats	hebben	gewonnen	wat	
Martijn	een	mooie	prestatie	noemt.	
	 Michelle	 vraagt	 of	 er	 al	 overleggen	 zijn	 voor	 het	 opzetten	 van	 een	 nieuw	PAC-315	
bestuur.	Martijn	antwoordt	dat	die	contacten	er	nog	niet	zijn	geweest	en	Ben	voegt	toe	
dat	hijzelf	dit	 jaar	bezig	zal	zijn	met	het	bijeen	brengen	van	een	PAC-bestuur.	Michelle	
geeft	aan	dat	er	wel	dan	het	probleem	is	dat	men	al	vier	jaar	geen	fysiek	PAC	symposium	
heeft	 gehad.	 Martijn	 heeft	 het	 PAC	 bestuur	 verzocht	 een	 aftermovie	 te	 gaan	 zoeken.	
Michelle	 zegt	dat	die	misschien	op	de	website	 staat.	 Jari	 geeft	 aan	dat	dat	mogelijk	 is.	320	
Martijn	sluit	af	met	dat	het	plan	was	die	aftermovie	te	gebruiken	als	promotie	voor	het	
PAC	bestuur.		
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Martijn	gaat	door	naar	de	betrekkingen	van	(oud)leden.	Allereerst	benoemt	hij	dat	
er	 natuurlijk	 weer	 facultaire	 introducties	 zijn	 georganiseerd	 waarvan	 een	 voor	 de	
bachelorstudenten	en	een	voor	de	masterstudenten.	Martijn	voegt	hieraan	toe	dat	er	voor	325	
de	bachelor	facultaire	introductie	ook	een	eerstejaarsblad	was	gemaakt.	Tot	slot	noemt	
Martijn	ook	dat	er	ook	afgelopen	weekend	een	EJW	is	geweest.	

Perry	 vraagt	 of	 de	 KOESt	 de	 locatie	 heeft	 geëvalueerd,	 gezien	 er	 een	 paar	
eerstejaarsstudenten	zijn	natgeregend.	Tim	antwoordt	dat	de	KOESt	de	locatie	nog	niet	
heeft	geëvalueerd	want	de	evaluatievergadering	is	er	nog	niet	geweest.	Gijs	vraagt	of	het	330	
klopt	dat	mensen	het	te	koud	hadden	en	daarom	naar	huis	zijn	gegaan.	Martijn	antwoordt	
dat	er	mensen	naar	huis	zijn	gegaan,	maar	niet	vanwege	die	reden.		

Martijn	zegt	vervolgens	dat	de	EJC	drie	activiteiten	heeft	neergezet:	Bowlen,	een	
biochemie	 practicum	 en	 het	 grote	 eerstejaars	 broertjesfeest.	 Martijn	 legt	 uit	 dat	 het	
biochemie	vak	geen	practica	organiseerde	dit	jaar	en	dat	daarom	de	EJC	een	biochemie	335	
practicum	activiteit	organiseerde	en	dat	er	op	het	laatste	moment	de	inschrijvingen	voor	
het	broertjesfeest	ook	opengingen	voor	de	ouderejaars.	De	MAC	had	ook	drie	activiteiten:	
Meet	the	masters,	een	picknick	en	een	bierproeverij	in	noord.		

Michelle	 vraagt	 of	 er	 bij	 het	 broertjesfeest	 ook	 veel	 eerstejaars	 masters	 zijn	
gekomen?	Martijn	antwoordt	dat	hij	er	een	paar	heeft	gezien,	maar	dat	het	eigenlijk	enkel	340	
voor	de	eerstejaars	bachelorstudenten	was.		

Martijn	noemt	dat	de	CWAL	ook	weer	twee	activiteiten	neergezet	om	de	actieve	
leden	 te	 bedanken	 en	 dat	 het	 lastig	 was	 een	 CWAL	 bijeen	 te	 krijgen.	 Martijn	 noemt	
vervolgens	dat	de	activiteiten	het	Bowlen/minigolfen	en	de	Heel	Holland	Shaket	activiteit.	
Siza	vraagt	wie	er	had	gewonnen	bij	de	cocktailwedstrijd.	Martijn	antwoordt	dat	dit	de	345	
OGICT	was.		

Martijn	gaat	verder	naar	het	digitale	beleid	en	noemt	dat	de	ICT	dit	jaar	aan	het	
verbeteren	van	de	iPad	en	het	verbeteren	van	de	website	heeft	gewerkt.	Martijn	voegt	toe	
aan	het	 laatste	deel	dat	er	natuurlijk	het	 incident	was	waarbij	de	website	offline	werd	
gehaald	van	de	zomer,	maar	dat	dat	nu	verholpen	is.	350	

Siza	vraagt	om	applaus	voor	Tim	wegens	zijn	inzet	voor	de	website	deze	vakantie.	
Er	volgt	applaus.	Floris	vraagt	of	er	nog	 iets	bekend	 is	over	wat	voor	gegevens	er	zijn	
gestolen.	Tim	antwoordt	dat	alleen	de	website	offline	is	gehaald	en	dat	er	geen	bestanden	
zijn	gestolen,	maar	voegt	wel	toe	dat	er	nog	geen	totale	zekerheid	is.	Bart	vraagt	of	er	geen	
mail	gestuurd	moet	worden	dat	iedereen	zijn	wachtwoord	moet	veranderen	als	er	geen	355	
totale	zekerheid	is.	Jari	antwoordt	van	niet	omdat	de	hack	waarschijnlijk	is	gegaan	via	een	
plug-in	 die	 verouderd	was.	 Tim	 voegt	 toe	 dat	 de	 plug-in	 ook	 niet	meer	 gebruikt	 kon	
worden.	Tim	meldt	wel	dat	het	in	ieder	geval	handig	is	om	af	en	toe	de	wachtwoorden	te	
veranderen.	Sam	geeft	wel	aan	dat	de	website	is	veranderd	en	vraagt	of	dat	zo	blijft.	Tim	
antwoordt	dat	er	geprobeerd	wordt	de	website	terug	te	krijgen	zoals	hij	was,	maar	dat	360	
dat	op	dit	moment	nog	niet	mogelijk	is.	Sam	geeft	wel	aan	dat	er	op	deze	manier	meer	
aandacht	getrokken	wordt	naar	de	agenda.	Mike	geeft	aan	dat	het	geen	goed	idee	was	om	
in	de	mail	waarin	werd	toegelicht	wat	er	gebeurd	was	een	link	mee	te	sturen.	Bart	stelt	
dat	het	beter	is	om	in	de	zoveel	tijd	je	wachtwoord	te	veranderen.	Tim	geeft	aan	dat	die	
instellingen	bestaan	en	dat	die	aangezet	kan	en	zal	worden.	365	

Martijn	 zegt	 vervolgens	 over	 het	 onderwerp	 communicatie	 dat	 er	 dit	 jaar	
grotendeels	 is	afgestapt	van	Facebook	en	dat	er	binnen	de	PromotieCommissie	nu	een	
contactpersoon	is	binnen	de	PromoCie	voor	iedere	commissie.	Martijn	noemt	daarna	dat	
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de	inschrijvingen	nu	grotendeels	via	de	website	verlopen	en	dat	de	Bladcommissie	dit	jaar	
vier	 edities	 van	 ACiD	 heeft	 uitgebracht	 met	 achtentwintig	 pagina’s	 in	 plaats	 van	370	
vierentwintig.		

Floris	geeft	aan	dat	er	niets	is	gekomen	van	een	VOLA	blad	en	vraagt	waarom	niet.	
Martijn	antwoordt	dat	erop	is	georiënteerd,	maar	dat	er	uiteindelijk	voor	is	gekozen	het	
niet	te	doen.	Sam	zegt	dat	hij	over	de	jaren	heen	heeft	gemerkt	dat	de	PromoCie	lastig	is	
voor	 haar	 leden	 en	 vraagt	 hoe	 het	 dit	 jaar	 was.	 Perry	 antwoordt	 dat	 er	 dit	 jaar	 veel	375	
geëvalueerd	was	hoe	de	promotie	verbeterd	kan	worden	en	dat	daardoor	de	sfeer	fijn	was	
en	geeft	aan	te	hopen	dat	de	commissie	het	daar	mee	eens	is.	Sam	vindt	het	goed	om	te	
horen	en	vraagt	hoe	de	werkdruk	was.	Perry	antwoordt	dat	de	commissie	redelijk	gevuld	
was,	wat	het	beter	maakte,	maar	Perry	noemt	dat	er	zeker	weken	waren	waarin	mensen	
meerdere	keren	zijn	ingepland.	Sam	vraagt	of	dit	houdbaar	is.	Anne-Fay	antwoordt	dat	380	
dat	het	geval	is	als	er	een	gevulde	commissie	is,	maar	dat	er	nu	wel	het	probleem	is	dat	er	
mensen	gezocht	worden.	Sam	noemt	dat	de	PromoCie	nog	steeds	een	jonge	commissie	is	
en	dat	het	niet	werkt	als	het	niet	werkt.	Sam	is	alsnog	van	mening	dat	het	een	goed	idee	
is.	Perry	beaamt	dit	en	geeft	aan	dat	de	PromoCie	het	met	veel	plezier	gedaan	heeft.	

Over	algemene	zaken	noemt	Martijn	dat	er	dit	jaar	voor	het	ondersteunen	van	de	385	
mentale	gezondheid	twee	vertrouwenspersonen	waren.	Martijn	vraagt	om	een	applaus	
voor	de	vertrouwenspersonen.	Er	volgt	applaus.	Martijn	noemt	vervolgens	dat	er	voor	de	
fysieke	 gesteldheid	 een	 BHV	 cursus	 is	 georganiseerd	waaraan	 bestuursleden	 en	 ABC-
leden	hebben	deelgenomen.	Martijn	voegt	toe	dat	Tim	los	een	BHV	cursus	heeft	gevolgd.		
Martijn	zegt	ook	dat	er	een	voorzittersoverleg	was	welke	productief	was,	maar	dat	het	op	390	
hetzelfde	moment	lastig	was	om	alle	voorzitters	rond	de	tafel	te	krijgen.	Martijn	vat	de	
mening	over	de	voorzittersoverleggen	samen	door	te	zeggen	dat	het	makkelijker	 is	dit	
soort	feedback	te	krijgen	via	de	commissies	zelf	in	plaats	van	via	een	overleg.		

Michelle	 vraagt	 welke	 commissies	 een	 feedbacksessie	 hebben	 gehad.	 Martijn	
antwoordt	dat	de	ABC,	de	BEC	en	de	PromoCie	een	feedbacksessie	hebben	gehad.	Martijn	395	
antwoordt	dat	de	LEC	er	geen	heeft	gehad.	Ben	voegt	toe	dat	dit	normaal	is.	Perry	noemt	
dat	de	Feestcommissie	laat	is	begonnen	en	dat	de	AJW	anderhalf	jaar	al	bezig	was	en	dat	
dat	daarom	niet	is	doorgegaan	omdat	ze	er	klaar	mee	waren.	Michelle	deelt	mee	dat	ze	dit	
vraagt	omdat	ze	niet	zeker	wist	of	er	een	extern	bestuurslid	bij	moest	zijn	en	dat	Michelle	
er	 niet	 veel	 over	 heeft	 gehoord	 en	 dat	 er	 volgende	 jaren	 een	 mail	 over	 kan	 worden	400	
gestuurd	dat	dit	eraan	komt.	Sam	vraagt	of	er	onderling	geëvalueerd	is.	Martijn	antwoordt	
dat	er	in	november	en	het	voorjaar	is	geëvalueerd	en	dat	Martijn	heeft	geprobeerd	het	
persoonlijk	te	doen,	maar	dat	dat	enkel	niet	is	gelukt	met	Ben	gezien	zijn	rooster	iedere	
keer	geen	gaten	overliet	daarvoor.	Martijn	noemt	ook	dat	er	nog	een	eindevaluatie	aan	zal	
komen.	Floris	geeft	aan	dat	er	dus	een	BHV	cursus	is	geweest,	maar	vraagt	ook	of	er	een	405	
sociale	 veiligheidscursus	 is	 gevolgd.	 	 Martijn	 antwoordt	 dat	 die	 de	 vrijdag	 voor	 de	
buitenlandse	excursie	in	april	pas	was	en	dat	we	daarom	niet	zijn	gegaan.	Nadav	vraagt	
waarom.	Martijn	herhaalt	dat	het	dus	niet	uitkwam.	

Martijn	gaat	verder	naar	het	kopje	over	de	VU,	waar	er	een	deel	van	de	inboedel	is	
ingekocht	 en	 er	 nu	 ook	 aan	 hokverkoop	met	 een	 iPad	 op	 de	 VU	 kan	worden	 gedaan.	410	
Martijn	noemt	dat	er	dit	jaar	geen	raad	van	advies	is	opgezet	en	de	NU-huiskamer	ook	in	
gebruik	is	genomen	en	dat	deze	gebruikt	kan	worden	door	alle	bèta	studieverenigingen	
voor	 activiteiten.	 Jari	 geeft	 aan	 dat	 hij	 nog	 weet	 dat	 het	 in	 zijn	 bestuursjaar	 een	 lijst	
gemaakt	is	voor	spullen	om	te	kopen	en	op	dit	moment	niet	weet	wat	er	precies	is	gekocht	
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en	wat	er	gaat	gekocht	worden.	Martijn	noemt	dat	er	nu	een	kluis,	een	iPad,	een	Zettle,	415	
opladers	voor	beide,	batterijen,	twee	stekkerdozen	en	een	geluidsinstallatie	zijn	gekocht.	
Bente	vraagt	of	het	misschien	een	idee	is	om	de	leden	weer	te	vragen	wat	zij	zouden	willen	
zien.	Martijn	noemt	dat	dit	in	de	zomervakantie	is	gedaan.	Tim	en	Martijn	noemen	dat	dat	
dus	 nogmaals	 gepromoot	 kan	worden.	Michelle	 stelt	 voor	 dit	 soort	 dingen	 niet	 in	 de	
zomervakantie	te	doen.	Tim	noemt	het	een	goed	idee.		420	

Als	laatste	benoemt	Martijn	dat	er	afgelopen	jaar	nieuwe	merchandise	was,	zoals	
de	 meesten	 hopelijk	 hadden	 gezien	 en	 dat	 er	 afgelopen	 jaar	 wel	 weer	 een	 bèta	
Tournament	 is	 geweest	 waarbij	 alle	 VU	 broertjes	 het	 tegen	 elkaar	 opnamen	 met	
voetbalwedstrijden	en	er	achteraf	een	barbecue	was.		

Floris	vraagt	waarom	de	badjassen	lager	in	kwaliteit	waren	dan	verwacht.	Perry	425	
antwoordt	dat	ze	eerst	andere	badjassen	op	het	oog	hadden,	maar	deze	toen	op	waren	en	
er	toen	andere	zijn	gekocht	en	dat	deze	iets	anders	waren.	Nadav	voegt	toe	dat	ze	mooi	
zijn	voor	de	zomer.	Jari	geeft	aan	dat	hij	zijn	badjas	nooit	heeft	opgehaald	en	vraagt	of	hij	
dat	nog	kan	doen.	Perry	antwoordt	dat	dat	nog	kan.	Sam	begint	met	het	feit	dat	het	top	
was	dat	het	76ste	bestuur	op	bestelling	merchandise	heeft	gekocht	want	dan	koop	je	niet	430	
te	veel	en	Sam	vraagt	of	er	nog	iets	over	is.	Perry	antwoordt	dat	er	een	beetje	over	is	en	
geeft	aan	dat	het	ACD	eigenlijk	iets	te	klein	is	om	dit	op	bestelling	te	doen	vanwege	de	
prijzen	 die	 daarbij	 komen.	 Perry	 zegt	 aan	 zijn	 opvolgers	mee	 te	 willen	 geven	 dat	 dit	
eigenlijk	met	voorraad	moet,	maar	dat	het	lastig	blijft.	Sam	vraagt	of	er	nog	sleutelhangers	
zijn.	 Tim	 antwoordt	 dat	 er	 nog	 veel	 sleutelhangers	 zijn.	 Michelle	 vraagt	 wie	 het	 bèta	435	
tournament	heeft	gewonnen.	Bart	antwoordt	dat	Kraket	heeft	gewonnen.	Martijn	noemt	
dat	hij	en	de	ACD’ers	bier	aan	het	drinken	waren	tijdens	de	finale.	Jona	vraagt	of	er	nog	
promotie	over	wat	er	nog	over	is	bij	de	merchandise	komt.	Tim	geeft	aan	dat	dat	een	goed	
idee	is.	Floris	geeft	aan	dat	het	leuk	is	dat	de	KookCommissie	gratis	eten	heeft	gemaakt,	
maar	vraagt	of	het	niet	een	idee	was	om	een	ACDiner	te	organiseren.	Martijn	antwoordt	440	
dat	dat	er	niet	van	is	gekomen	vanwege	de	lockdown.	Perry	voegt	hieraan	toe	dat	we	ook	
toen	een	KoCo	hadden	van	twee	man	en	dat	dat	niet	had	geholpen.	Sam	zegt	dat	hij	wel	
lekker	heeft	gegeten.		

Martijn	noemt	dat	het	76ste	als	laatste	nog	een	aantal	aanbevelingen	aan	het	77ste	
heeft.	 Deze	 zijn	 het	 opzetten	 van	 een	 raad	 van	 advies,	 het	 besteden	 van	 de	445	
inboedelvergoeding	 van	 de	 VU	 en	 het	 onderhouden	 van	 goed	 contact	met	 de	 Alumni	
Bijzondere	Chemici	op	de	VU.	Martijn	legt	ook	de	Alumni	Bijzondere	Chemici	uit	en	noemt	
dat	zij	ook	een	symposium	hadden	en	er	een	vergadering	was	en	dat	het	leuk	was	om	hun	
en	onze	VOLA-leden	te	laten	mengen.	Michelle	vraagt	of	het	ook	het	idee	was	om	onze	
leden	bij	hun	symposium	uit	te	nodigen.	Martijn	bevestigt	dit.	Martijn	vraagt	of	er	verder	450	
nog	vragen	zijn.	Deze	zijn	er	niet.	Er	volgt	applaus.		

Martijn	dient	een	motie	in	om	het	jaarverslag	in	te	stemmen	onder	voorbehoud	van	
de	wijzigingen,	waaronder	het	toevoegen	van	de	extra	foto	van	het	76ste	bestuur	met	Tim	
erbij	en	dat	de	masterspelletjesavond	wordt	veranderd	in	een	Maslowspelletjesavond.	De	
motie	wordt	per	acclamatie	behandeld.	De	motie	wordt	per	acclamatie	aangenomen.	Het	455	
jaarverslag	is	daarmee	hierbij	ingestemd.	
	
8. Financieel	jaarverslag	ACD	

Tim	begint	met	het	financieel	jaarverslag	en	vraagt	of	vragen	aan	het	eind	van	iedere	slide	
vragen	gesteld	kunnen	worden.	Tim	noemt	daarnaast	dat	hij	het	halverwege	het	jaar	heeft	460	
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overgenomen.	Hij	legt	ook	uit	dat	er	een	slide	voor	de	inkomsten	is,	vier	voor	de	uitgaven	
en	een	voor	de	balans.	
	 Tim	 begint	 bij	 de	 inkomsten	 en	 geeft	 aan	 dat	 er	 uiteindelijk	 twee	
bachelorstudenten	meer	 lid	 zijn	 geworden	dan	begroot	 en	 een	masterlid	minder.	 Tim	
voegt	hieraan	toe	dat	er	in	de	realisatie	rekening	is	gehouden	met	de	Btw-afdracht	voor	465	
de	lidmaatschapscontributies,	waardoor	deze	lager	zijn	uitgevallen	dan	begroot.	Verder	
noemt	Tim	dat	de	subsidie	van	de	UvA	€42,58	 lager	 is	uitgevallen	wegens	veranderde	
studentenaantallen	 en	 dat	 hetzelfde	 is	 gebeurd	met	 de	 subsidie	 van	 de	 VU	 en	 dat	 de	
inboedelvergoeding	nog	niet	 is	binnengekomen	omdat	het	volledige	bedrag	nog	niet	 is	
uitgegeven.	Tim	voegt	hieraan	toe	dat	dit	bedrag	gefactureerd	zal	worden	wanneer	de	470	
volledige	vergoeding	is	uitgegeven,	wat	hopelijk	volgend	jaar	zal	gebeuren.	Tim	gaat	door	
en	noemt	dat	er	twee	betalingen	van	de	VOLA	missen	en	dat	er	in	de	begroting	ook	vijf	
leden	zijn	opgenomen	als	betalers	terwijl	dit	ereleden	of	leden	van	verdienste	zijn.	Verder	
is	de	bijdrage	ABC	anders	in	de	boeken	opgenomen,	waardoor	deze	nu	alleen	in	de	ABC	
realisatie	staat.	475	

Tim	noemt	verder	ook	dat	er	€3.641,80	is	opgehaald	aan	acquisitie,	maar	voegt	
hier	 wel	 aan	 toe	 dat	 dit	 niet	 inclusief	 alle	 bedragen	 is	 en	 dat	 het	 totaal	 uitkomt	 op	
€4.537,09	aan	acquisitie	dit	jaar.	Tim	gaat	door	naar	de	onvoorziene	inkomsten	en	noemt	
dat	de	ABC	crediteurenpost	niet	bekend	was	bij	de	ABC	als	debiteur	en	dus	is	geboekt	als	
inkomsten.	 Tim	 voegt	 toe	 dat	 er	 ook	 chemnotes	 zijn	 gevonden.	 Bart	merkt	 op	 dat	 er	480	
inderdaad	een	stapel	miste	in	het	75ste	bestuursjaar.		

Daarnaast	noemt	Tim	dat	 er	 inkomsten	 zijn	 gehaald	uit	 de	prijscorrectie	op	de	
merchandise	zodat	alle	labjassen	voor	de	nieuwe	prijs	verkocht	worden.	Ook	zegt	Tim	dat	
er	een	beetje	winst	was	op	de	merchandise	en	dat	we	een	eenmalig	subsidie	eHerkenning	
3	kregen	van	de	Raad	van	Onderneming	en	dat	deze	gepaard	gaat	met	een	onvoorziene	485	
uitgave.	Tot	slot	 is	er	ook	nog	€0,59	gevonden	 in	de	kas.	Tim	sluit	de	 inkomsten	af	en	
noemt	dat	er	€11.826,40	is	gerealiseerd.	

Sverre	 licht	 toe	 dat	 er	 in	 de	 ABC	 begroting	 stond	 dat	 er	 geld	 moest	 worden	
overgeboekt	naar	de	ABC,	 zonder	dat	de	ABC	hier	 iets	 van	 af	wist.	Daarom	 is	 er	 voor	
gekozen	dat	deze	kostenpost	is	te	komen	vervallen.	Sverre	noemt	ook	dat	dit	nog	komt	uit	490	
het	eerste	boekjaar	van	Bart	en	dat	de	boekhouding	er	toen	zo	anders	uit	zag	dat	het	ook	
niet	meer	is	terug	te	vinden.		

Sam	geeft	aan	dat	hij	de	laatste	vijf	jaar	aan	realisaties	te	hebben	gecontroleerd	en	
dat	de	inkomsten	vanuit	merchandise	dit	jaar	historisch	laag	zijn	en	dat	dat	eigenlijk	niet	
kan.	Tim	zegt	dat	die	€80,-	het	verschil	is	tussen	de	omzet	en	de	inkoopkosten.	Sam	voegt	495	
hieraan	toe	dat	er	natuurlijk	af	en	toe	wat	verdwijnt,	maar	dat	dit	alsnog	belachelijk	is.	
Bart	vraagt	voor	bevestiging	dat	dit	bedrag	niet	netto	is.	Tim	geeft	aan	dat	dit	bedrag	enkel	
het	verschil	is	tussen	de	omzet	en	de	kosten	en	dat	dit	nog	niet	de	onvoorziene	inkomsten	
en	verliezen	betreft	en	dat	er	dus	een	uiteindelijk	verlies	uitkomt.	Sam	geeft	aan	dat	dit	
gecontroleerd	 moet	 worden.	 Tim	 antwoordt	 dat	 dit	 ook	 is	 gebeurd	 en	 dat	 het	 altijd	500	
ongeveer	naar	nul	ging	met	de	winst.	Sam	raadt	het	volgende	bestuur	aan	te	kijken	naar	
hoeveel	winst	je	zou	moeten	maken	op	merchandise.	Bente	geeft	aan	bij	de	vorige	ALV	
hiernaar	te	hebben	gekeken	en	dat	dit	bedrag	met	honderden	euro’s	wisselt	per	jaar	en	
dat	 dit	 daarom	 lastig	 geschat	 kan	 worden.	 Sam	 wenst	 de	 kandidaatpenningmeester	
daarmee	succes	alsnog	een	goede	schatting	te	geven.	Sam	vraagt	vervolgens	of	het	kasgeld	505	
er	nog	is.	Tim	antwoordt	dat	dit	al	is	gestort	en	al	in	de	transactiekosten	zit.	Bart	vraagt	of	
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Tim	het	fijn	vindt	dat	we	door	zijn	verhaal	vragen	stellen.	Tim	antwoordt	dat	er	tijd	is	voor	
vragen	na	iedere	slide.	

Tim	 gaat	 door	 naar	 de	 uitgaven	 en	 begint	 met	 dat	 de	 bestuurskosten	 €2,03	
duurder	uitvielen	dan	verwacht.	Ondanks	dat	noemt	Tim	dat	er	wel	meer	is	uitgegeven	510	
omdat	een	van	de	bonnen	niet	goed	gedeclareerd	was.	Hier	is	in	het	jaar	meerdere	malen	
naar	 gekeken,	 maar	 de	 factuur	 werd	 pas	 gevonden	 na	 het	 sluiten	 van	 het	 boekjaar	
waardoor	de	€80,-	die	is	uitgegeven	niet	in	de	realisatie	staat.	Tim	noemt	verder	nog	dat	
Ben	deze	aankoop	heeft	gedaan.	Ben	voegt	toe	dat	dit	€81,59	was.	Tim	voegt	toe	dat	dit	
nog	gedeclareerd	kan	worden	als	onvoorzien.		515	

Tim	 noemt	 vervolgens	 dat	 de	 constitutiekaarten	 €0,50	 duurder	 waren	 dan	
begroot,	 dat	 er	 €45,-	 minder	 is	 uitgegeven	 aan	 overig	 drukwerk	 en	 dat	 er	 minder	 is	
besteed	aan	kantoorartikelen	en	inboedel	VU	hok.	Daarnaast	zegt	Tim	dat	er	geen	overig	
A&O	was.	Daarna	geeft	Tim	aan	dat	er	minder	was	uitgegeven	op	de	constitutieborrel	dan	
begroot	en	dat	er	voor	de	zusjesavond	€45,-	was	uitgegeven,	maar	de	zusjesavond	niet	520	
doorging	vanwege	een	gebrek	aan	zusjesbesturen	die	wilde	komen.	De	drie	kratten	die	
zijn	 gekocht	 zijn	 vervolgens	 overgekocht	 door	 de	 ABC.	 Tim	 noemt	 vervolgens	 dat	 er	
minder	is	uitgegeven	aan	de	oriëntatiemarkten	omdat	de	opleiding	voor	gratis	drankjes	
betaalde	en	dat	de	bedrijvendag	goedkoper	was	omdat	de	geplande	cursus	niet	doorging,	
waardoor	alleen	een	carrièrediner	is	georganiseerd	als	kostenpost.	525	

Perry	 heeft	 een	 opmerking	 op	 de	 kantoorartikelen	 over	 pennen,	 maar	 Tim	
onderbreekt	hem	en	geeft	aan	dat	dat	later	komt.	Bente	vraagt	of	er	nog	batterijen	zijn	
gekocht	voor	klokken.	Tim	antwoordt	dat	dit	nog	niet	gedaan	is	en	dat	er	wel	op	de	VU	
batterijen	zijn,	maar	dat	dit	wel	een	goed	punt	is.	Sam	vraagt	of	Tim	kan	herhalen	wat	er	
is	gebeurd	met	de	zusjesavond.	Tim	herhaalt	dat	er	destijds	drie	kratten	bier	is	gekocht,	530	
maar	dat	er	 toen	geen	zusjesavond	was.	Deze	drie	kratten	bier	 is	destijds	overgekocht	
door	ABC	zodat	het	bier	niet	over	datum	zou	gaan.	Tim	voegt	hieraan	toe	dat	dit	niet	terug	
te	zien	is	op	de	begroting.	Bart	vraagt	of	dit	nu	is	overgekocht	of	overgedragen.	Sverre	
noemt	dat	de	voorraad	ergens	afneemt	en	elders	toeneemt.		

Sam	vraagt	of	de	declaratie	wel	terugkomt	in	de	begroting.	Tim	antwoordt	dat	de	535	
factuur	sinds	kort	pas	 is	gevonden,	nadat	de	begroting	af	was,	waardoor	dit	niet	 in	de	
begroting	is	opgenomen	en	dat	er	nog	geen	declaratie	is	gemaakt.	Sam	zegt	dat	het	dan	
wel	moet	worden	opgeschreven.	Floris	vraagt	waarom	de	bedankjes	 lager	zijn.	Martijn	
antwoordt	dat	dit	bedrag	voor	de	glazen	was	en	normaal	er	zes	bestuursleden	zijn	die	
afstuderen	en	dat	dat	dit	jaar	niet	het	geval	was,	waardoor	er	dus	minder	geld	nodig	was	540	
en	er	minder	 is	uitgegeven.	Martijn	voegt	 toe	dat	hij	misschien	 iets	goedkopere	glazen	
heeft	 uitgegeven	 en	 dat	 hij	 er	 niet	 aan	 heeft	 gedacht	 dat	 de	 btw	 niet	 inclusief	 de	
uiteindelijke	kosten	was.	Sam	geeft	aan	dat	er	over	de	jaren	heen	€5,-	tot	€37,50	wordt	
uitgegeven	aan	kantoorartikelen	en	vraagt	waarom	er	dan	€100,-	wordt	begroot.	Ben	en	
Tim	 antwoorden	 dat	 dat	 is	 voor	 het	 geval	 dat.	 Sam	 vindt	 dat	 gelul.	 Bente	wil	 aan	 het	545	
kandidaatsbestuur	meegeven	dat	er	nieuwe	kantoorartikelen	gehaald	moeten	worden	om	
de	spullen	die	stuk	zijn	te	vervangen	en	dat	we	in	een	keer	veel	spullen	moeten	halen.	Tim	
vindt	dit	een	goed	idee.		

Tim	gaat	door	en	noemt	dat	de	BEC	€130,-	minder	heeft	uitgegeven	vanwege	het	
feit	dat	een	reservering	voor	Erlenmeyers	van	de	BEC	naar	de	LEC	is	verplaatst.	Hiermee	550	
heeft	de	LEC	in	totaal	€159,65	uitgegeven.	Volgens	Tim	is	de	hoofdreden	dat	dit	lager	is	
dan	begroot	vanwege	het	ontbreken	van	een	kostenpost	voor	het	symposium.	Tim	gaat	
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door	naar	de	vaste	 lasten	en	geeft	 aan	dat	de	bankkosten	duurder	uitvielen	en	dat	de	
penningsoftware,	 transactiekosten,	 developer	 licentie,	 de	 google	 drive	 en	 de	 website	
agenda	plug-in	goedkoper	waren.	Tim	geeft	aan	dat	hier	dus	vooral	de	transactiekosten	555	
missen.		
	 Bente	vraagt	of	de	uitgaven	van	de	LEC	bonnetjes	en	parkeerkosten	omvatten.	Tim	
en	Ben	antwoorden	dat	dit	het	geval	is.	Bente	zegt	dat	de	LEC	meer	moet	uitgeven.		

Tim	gaat	door	en	geeft	aan	dat	de	kosten	van	de	Bladcommissie	lager	waren	omdat	
de	eerste	paar	edities	in	lagere	oplage	waren	besteld	dan	was	begroot.	Daarnaast	noemt	560	
Tim	dat	het	EJW	iets	duurder	was	en	dat	de	EJC,	MAC	en	CWAL	niet	al	hun	geld	hebben	
uitgegeven.	 Tim	 noemt	 dat	 de	 onderdelen	 van	 de	 cocktailwedstrijd	 duurder	 waren.	
Michelle	vraagt	of	het	vierde	blad	al	onder	deze	kosten	zitten.	Tim	antwoordt	dat	ze	erbij	
zitten	als	reservering	en	dat	het	totaal	uitkomt	op	iets	meer	dan	begroot	was.	Bart	geeft	
aan	dat	er	begin	het	jaar	was	afgesproken	met	Arthur	dat	alle	commissies	min	of	meer	565	
hun	 budget	 zou	 moeten	 uitgeven.	 Tim	 noemt	 dat	 je	 helaas	 niet	 kan	 dwingen	 dat	
commissies	geld	uitgeven.	Sam	geeft	aan	dat	dat	wel	kan	en	dat	er	gekeken	moet	worden	
naar	 de	 AJW.	 Tim	 zegt	 ook	 dat	 corona	 meespeelde.	 Sam	 geeft	 aan	 dat	 de	
KasControleCommissie	wel	had	aangegeven	dat	ze	tenminste	in	de	buurt	kwamen.		

Tim	geeft	vervolgens	aan	dat	het	AJW	op	de	halfjaarlijkse	ALV	is	uitgelegd	waarom	570	
het	duurder	was	dan	begroot,	namelijk	het	feit	dat	er	een	boete	betaald	moest	worden	
omdat	het	noodzakelijk	was	het	AJW	te	verplaatsen	vanwege	corona.	Daarna	noemt	Tim	
dat	 de	KoCo	 en	 de	DeCo	niet	 alles	 hebben	uitgegeven	 en	 dat	 de	 PromoCie	 niets	 heeft	
uitgegeven.	Tim	noemt	over	het	buddyprogramma	dat	er	wegens	tijdsgebrek	binnen	het	
bestuur	geen	tijd	voor	het	buddyprogramma	was	en	dat	daarom	niets	is	uitgegeven.	Tot	575	
slot	noemt	Tim	dat	de	VOLA	meer	heeft	uitgegeven	dan	begroot.	
	 Sam	vraagt	waarom	de	PromoCie	niets	heeft	uitgegeven.	Perry	antwoordt	dat	dat	
komt	omdat	de	PromoCie	geen	kosten	had.	Er	volgt	applaus.	Sam	zegt	dat	dat	geld	was	
voor	het	maken	van	een	nieuwe	ACD’er	van	het	jaarposter	en	vraagt	waarom	die	niet	is	
gemaakt.	Perry	antwoordt	dat	hij	dat	te	laat	heeft	gerealiseerd	dat	dat	nog	de	bedoeling	580	
was.	Sam	geeft	aan	dat	de	poster	die	er	hangt	mooi	is,	maar	zegt	wel	dat	er	een	jaartal	op	
staat	en	dat	er	dus	een	keuze	moet	worden	gemaakt	tussen	of	een	nieuwe	poster	maken	
voor	vijf	jaar.		Perry	geeft	aan	het	hier	mee	eens	te	zijn	dat	dit	moet	gebeuren.	Sam	vraagt	
wat	de	kandidaten	gaan	doen.	Sverre	geeft	aan	dat	het	geld	er	in	principe	ieder	jaar	voor	
is	en	dat	er	een	poster	kan	gemaakt	worden	voor	de	komende	vijf	jaar.	Tim	geeft	aan	dat	585	
het	belangrijk	is	dat	commissies	budget	hebben	voor	dit	soort	dingen.	Jari	vraagt	hoeveel	
geld	de	KoCo	heeft	uitgegeven.	Martijn	antwoordt	dat	er	een	klein	deel	van	dit	geld	 is	
uitgegeven	 voor	de	beleids-ALV	 en	Tim	voegt	 toe	dat	 de	 rest	 naar	de	 andere	ALV’s	 is	
gegaan.	Jari	vraagt	vervolgens	of	er	een	goede	schatting	is	gemaakt	van	de	kosten	voor	
volgende	jaren.	Tim	antwoordt	dat	hij	denkt	dat	de	schatting	goed	is.		590	

Tim	geeft	vervolgens	aan	dat	de	reserveringen	hetzelfde	zijn	en	noemt	daarna	dat	
er	een	grote	post	onvoorzien	is.	Tim	legt	uit	dat	er	merchandise	is	verdwenen	en	het	hier	
gaat	 om	 €259,50,	 wat	 10,6	 labjassen	 betreft.	 Floris	 vraagt	 of	 we	 een	 hulk	 als	
eerstejaarsstudent	hadden.	Tim	antwoordt	van	niet	en	zegt	dat	er	iets	is	misgegaan	met	
de	prijzen.		595	

	Daarnaast	noemt	Tim	dat	er	ook	nog	een	post	was	voor	de	open	dag	2019	welke	
nog	 betaald	 moest	 worden,	 een	 kostenpost	 voor	 de	 eHerkenning	 3	 voor	 €24,20,	 een	
kostenpost	voor	de	ACD	kassa	van	€700,	welke	is	besproken	op	een	eerdere	ALV	waar	
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€1000,-	mocht	worden	uitgegeven,	een	uitgave	voor	SnelStart	voor	een	upgrade,	waar	de	
penningmeester,	kandidaatspenningmeester	en	KasControleCommissie	allen	erg	blij	mee	600	
zijn,	 een	 kostenpost	 voor	 een	 KvK	 uittrekstel	 welke	 nodig	 was	 voor	 de	 ING	 en	 een	
correctie	bèta	tournament	2019.	Tot	slot	was	er	ook	nog	een	afrondingsfout	binnen	de	
ABC	crediteuren	van	€3,80	en	een	kostenpost	voor	de	developers	licentie	van	2019-2020,	
welke	nog	betaald	moest	worden.		
	 Bart	vraagt	of	de	developerslicentie	was	van	Rob.	Tim	antwoordt	dat	dit	het	geval	605	
is.	Bart	vraagt	of	dit	al	eens	betaald	is.	Tim	antwoordt	dat	dit	is	betaald.	Bart	geeft	aan	dit	
ook	eens	te	hebben	betaald.	Perry	zegt	als	grap	dat	Rob	ieder	jaar	twee	declaraties	stuurt.		

Tim	sluit	af	met	dat	er	een	totaal	van	€13.308,80	is	uitgegeven	en	dat	dit	resulteert	
in	 een	 verlies	 van	 €1.482,40.	 Tim	 voegt	 toe	 dat	 het	 wel	 zou	 kloppen	 met	 de	
transactiekosten	en	de	 inkomsten	van	crediteuren	en	dat	het	verschil	dan	minder	dan	610	
€1000,-	zou	zijn,	maar	dat	hier	niets	aan	te	veranderen	zou	zijn.	Bente	vraagt	of	wij	een	
verliesbegroting	 hebben	 ingestemd	met	 een	 cent	 verschil.	 Tim	 antwoordt	 dat	 het	 een	
afrondingsfout	betreft	en	dat	het	totaaleindtotaal	van	€2.399,99	in	ieder	geval	eindigt	met	
negens.		

Tim	 gaat	 door	 naar	 de	 eindbalans.	 Hij	 geeft	 aan	 dat	 er	 veel	 geld	 staat	 op	 de	615	
spaarrekening	en	dat	er	nog	een	debiteurenpost	open	staat	voor	de	acquisitie,	waar	nog	
aan	gewerkt	wordt.	Daarnaast	zijn	er	qua	debiteuren	ook	nog	de	Zettle	vanuit	Juli,	welke	
net	buiten	het	boekjaar	binnenkwamen,	de	Drukwerkdeal	annulering,	betaling	van	VU	
fonds	en	BTW	Q4	welke	allen	al	betaald	zijn.	Tim	noemt	vervolgens	dat	er	reserveringen	
zijn	gemaakt	voor	het	blad,	de	BBW,	het	drukwerk,	hardware,	het	 lustrum,	pennen,	de	620	
reparatiekosten	van	de	muur,	speldjes	en	stickers.		
	 Sam	noemt	dat	de	reparatiekosten	van	de	muur	4,9	jaar	geleden	was.	Jona	vraagt	
wat	er	was	gebeurd.	Sam	antwoordt	dat	er	destijds	de	muur	is	gesloopt	en	dat	dit	bedrag	
is	gereserveerd	om	de	muur	te	betalen	als	de	UvA	hier	een	rekening	voor	stuurde.	Sam	
noemt	dat	er	moet	worden	uitgezocht	hoeveel	Maria,	Yol	en	Mees	ieder	hebben	betaald	625	
zodat	ze	het	geld	 terugkrijgen.	Tim	zegt	dat	er	wel	gaten	zijn,	maar	Sam	noemt	dat	de	
reservering	niet	daarvoor	is.	Bart	vraagt	of	dit	niet	ook	is	afgesproken	tijdens	vorige	ALV.	
Sam	bevestigt	dit.	Michelle	vraagt	wat	de	drukwerkdeal	annulering	is.	Tim	antwoordt	dat	
dit	 de	 pennen	 zijn	 die	 Perry	 eerder	 noemde.	 Bente	 vraagt	 welk	 bedrijf	 de	 acquisitie	
inhoudt.	Ben	antwoordt	dat	dit	Greiner-Bio	One	is.	Bente	geeft	aan	dat	dit	dus	nog	steeds	630	
is.	Ben	geeft	aan	dat	we	nog	steeds	hetzelfde	contactpersoon	hebben	en	dat	hij	er	mee	
bezig	is	en	het	logo	van	GBO	op	de	iPad	en	het	scherm	via	de	Raspberry	moet	zetten.	
	
9. Rapport	KasControleCommissie	over	het	financieel	jaarverslag	ACD	

De	leden	van	de	KasControleCommissie,	Floris,	Sam	en	Xander,	komen	naar	voren.	Sam	635	
noemt	dat	ze	ervan	uitgaan	dat	iedereen	de	brief	heeft	gelezen	en	vraagt	of	er	nog	vagen	
zijn.	Bart	vraagt	of	Sam	de	brief	kan	voorlezen.	Er	volgt	gelach.	Sam	antwoordt	dat	dat	niet	
zal	 gebeuren.	 Bart	 vraagt	 of	 hij	 het	 eens	 is	met	 de	 brief.	 Sam	 antwoordt	 dat	 de	 brief	
waarheidsgetrouwe	is	en	dat	Arthur	en	Tim	goed	hun	best	hebben	gedaan.	Martijn	grijpt	
het	moment	ook	nog	om	Marit	 te	bedanken	voor	haar	hulp	met	het	 opzetten	van	een	640	
halfjaarlijkse	 realisatie	 toen	 Arthur	 niet	 beschikbaar	 was	 en	 wij	 een	 halfjaarlijkse	
realisatie	 nodig	 hadden.	 Martijn	 noemt	 dat	 Bart	 ook	 misschien	 nog	 heeft	 geholpen	
hiermee.	Er	volgt	applaus	voor	Marit	en	Bart.		
	



16	
Notulen	wissel-ALV,	28	september	2022	

	645	
10. Stemming	financieel	jaarverslag	ACD	

Bart	vraagt	of	het	financieel	jaarverslag	kan	worden	ingestemd	nadat	die	van	de	ABC	is	
ingestemd	omdat	Tim	daarnet	heeft	gezegd	dat	er	elementen	uit	het	financieel	jaarverslag	
van	de	ACD	terugkomen	in	die	van	de	ABC.	Tim	geeft	aan	dat	dat	voornamelijk	komt	door	
de	transactiekosten.	Martijn	zegt	dat	het	aan	de	ene	kant	logisch	is	en	aan	de	andere	kant	650	
ook	logisch	is	hem	nu	in	te	stemmen.	Sam	dient	een	motie	in	om	het	financieel	jaarverslag	
van	de	ACD	in	te	dienen	nadat	het	financieel	jaarverslag	van	de	ABC	is	behandeld.	De	motie	
wordt	per	acclamatie	behandeld.	De	motie	wordt	per	acclamatie	aangenomen.	
	
Voorzitter	Martijn	ten	Brink	schorst	de	vergadering	om	19:46	655	
Voorzitter	Martijn	ten	Brink	heropent	de	vergadering	om	19:54		
	
11. Financieel	jaarverslag	ABC	

Sverre	komt	naar	voren	en	noemt	dat	hij	hierbij	de	ABC	realisatie	zal	presenteren	van	
boekjaar	2021-2022.	Sverre	geeft	aan	dat	hij	af	en	toe	een	beetje	van	links	naar	rechts	zal	660	
springen	gezien	een	aantal	inkomsten	en	uitgaven	aan	elkaar	gekoppeld	zijn.		
	 Sverre	begint	bij	de	uitgaven	van	de	winst-verliesrekening	en	zegt	dat	de	uitgaven	
lager	zijn	dan	begroot,	voornamelijk	vanwege	het	feit	dat	er	weer	een	lockdown	was	aan	
het	begin	van	het	jaar.	Sverre	voegt	hieraan	toe	dat	de	inkomsten	ook	met	dezelfde	factor	
zijn	gedaald.	Sverre	noemt	verder	dat	de	 inkomsten	en	uitgaven	aan	 fusten	gelijk	zijn,	665	
omdat	hierop	boekhoudtechnisch	geen	winst	wordt	gemaakt.	Sverre	geeft	aan	dat	hij	later	
zal	uitleggen	wat	hiermee	bedoeld	wordt.		
	 Sverre	gaat	door	en	zegt	dat	de	bankkosten	lager	zijn	gerealiseerd	dan	begroot	en	
dat	dit	ook	geld	voor	de	activiteiten	en	borrels,	wederom	vanwege	de	lockdown.	Sverre	
noemt	verder	dat	de	 tapperscursus	 is	 geweest,	 dat	de	Feestcommissie	 te	weinig	heeft	670	
uitgegeven	vanwege	de	pandemie,	maar	dat	er	getracht	is	dit	te	compenseren	met	FLUX	
en	dat	er	tot	slot	voorraad	is	afgeschreven	zoals	verwacht.	Sverre	geeft	vervolgens	aan	
dat	de	transactiekosten	nu	hoger	zijn	omdat	de	ABC	deze	nu	zelf	betaald	in	plaats	van	dat	
het	ACD	daarvoor	opdraait	en	deze	hoger	bleken	dan	verwacht.	Sverre	benoemt	tot	slot	
dat	 de	 onvoorziene	 uitgaven	 bezorgkosten,	 gesneuvelde	 spullen,	 een	 correctie	 op	 het	675	
pofsysteem	en	een	fout	door	de	iPad	met	facturen	een	cumulatief	geeft	van	€796,30	en	
dat	dit	een	totale	uitgaven	geeft	van	€15.036,30.		
	 Bart	vraagt	waarom	er	weinig	transactiekosten	zijn,	gezien	er	tussen	de	€600,-	en	
€700,-	verwacht	werd.	Sverre	antwoordt	dat	het	niet	 is	meegerekend	door	Zettle.	Sam	
voegt	hieraan	toe	dat	we	ook	een	halfjaar	niet	hebben	geborreld	in	de	Brainwave.	Martijn	680	
voegt	hier	ook	weer	aan	toe	dat	we	een	halfjaar	geen	toegang	hadden	tot	de	rekening.	Tim	
vat	 dit	 punt	 samen	 dat	 we	 minder	 omzet	 hadden	 en	 dat	 er	 daarom	 minder	
transactiekosten	waren.	Sverre	geeft	ook	aan	dat	de	transacties	worden	afgerond,	maar	
niet	naar	nul	en	dat	deze	daardoor	ook	snel	omhoog	gaan.	Sam	is	het	hier	niet	mee	eens	

Jari	vindt	de	benaming	“gesneuvelde	dingen”	niet	professioneel.	Sverre	vraagt	wat	685	
hij	dan	zou	hebben	opgeschreven.	Na	wat	interne	discussie	volgt	eruit	dat	het	veranderd	
moet	 worden	 naar	 “voorraadverlies”.	 Sam	merkt	 op	 dat	 “cursus”	 in	 “tappers	 cursus”	
verkeerd	is	gespeld.	Sverre	zegt	dit	te	zullen	aanpassen.		
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Floris	noemt	dat	er	bij	FLUX	barbecues	zijn	gekocht,	maar	dat	er	alsnog	minder	
verlies	is	gedraaid	dan	gepland	en	vraagt	waarom	dat	het	geval	is.	Sverre	antwoordt	dat	690	
hij	niet	verantwoordelijk	 is	voor	de	FLUX	begroting	en	dat	er	ook	nog	€1000,-	van	de	
opleiding	 kwam	op	het	 laatste	moment.	 Floris	 vraagt	 vervolgens	waarom	de	 uitgaven	
voor	de	activiteiten	dan	wel	zo	laag	is.	Floris	legt	hier	uit	dat	er	bij	de	cantus	werd	gezegd	
dat	er	ander	bier	en	andere	glazen	werden	besteld	wegens	de	kosten,	maar	nu	ziet	dat	er	
veel	meer	uitgegeven	kon	worden.	Sverre	weerlegt	dat	er	andere	glazen	zijn	besteld	en	695	
geeft	aan	dat	ze	gewoon	te	laat	zijn	aangekomen	en	er	kleine	pullen	zijn	besteld	omdat	het	
niet	gewenst	was	dat	men	halve	literpullen	zouden	gaan	leegdrinken.	Floris	zegt	dat	dat	
niet	veranderd	dat	er	gekort	is	op	die	activiteit	en	dat	hij	het	zorgelijk	vindt	dat	er	maar	
€350,-	 is	uitgegeven.	Perry	 licht	de	keuze	voor	Brouwers	 toe	en	noemt	dat	 ze	hadden	
verwacht	dat	er	veel	meer	zou	worden	gedronken.	Perry	voegt	hieraan	toe	dat	de	lading	700	
Brouwers	die	nog	over	was	overgekocht	is	door	Huize	Willie.	Er	volgt	gelach.	Perry	zegt	
vervolgens	dat	de	Pubquiz	online	was	en	dat	er	bij	de	schaatsactiviteit	en	bij	de	ouderdag	
meer	 had	 kunnen	 worden	 uitgegeven.	 Perry	 vat	 samen	 dat	 er	 vooral	 veel	 geld	 is	
overgebleven	omdat	er	veel	geld	terugkwam	uit	de	cantus,	dat	er	activiteiten	uitvielen	
vanwege	 corona	 en	 dat	 de	 opleiding	 opeens	 met	 de	 €1000,-	 het	 budget	 voor	 FLUX	705	
verdubbelde.	

Michelle	 vraagt	 wanneer	 Sverre	 te	 horen	 kreeg	 dat	 de	 opleiding	 €1000,-	 zou	
betalen.	Sverre	antwoordt	dat	dit	na	FLUX	was.	Tim	voegt	toe	dat	hij	het	voor	FLUX	wist,	
maar	dat	het	toen	al	te	laat	was	om	veranderingen	uit	te	voeren	aan	het	plan	om	zodoende	
meer	uit	te	geven.	Floris	vraagt	of	dit	ook	de	reden	is	dat	de	Feestcommissie	weinig	heeft	710	
uitgegeven,	naast	het	 feit	 dat	de	SLA	veel	heeft	betaald	voor	het	 lustrumfeest.	Martijn	
voegt	 hier	 aan	 toe	 dat	 er	 ook	 geen	 gala	 was.	 Floris	 vraagt	 daarop	 of	 de	 rest	 van	 het	
overgebleven	 geld	 is	 doorgeschoven	 naar	 FLUX.	 Tim	 antwoord	 dat	 dat	 inderdaad	 is	
doorgeschoven,	maar	dat	dat	niet	is	uitgegeven	vanwege	de	€1000,-.			

Sam	vraagt	of	het	budget	van	€700,-	wel	zou	zijn	uitgegeven	als	er	geen	corona	715	
was	 geweest.	 Perry	 antwoordt	 dat	 dat	 het	 plan	 was	 en	 dat	 hij	 iedere	 activiteit	 heeft	
gevraagd	om	de	mening	van	de	penningmeester.	Sverre	noemt	dat	hij	verwachte	dat	er	
meer	gedronken	werd	bij	de	cantus,	dat	er	iets	anders	had	moeten	zijn	op	de	plek	van	de	
knutselactiviteit	 en	 dat	 er	meer	 geld	 naar	 het	 schaatsen	 had	 gekund,	maar	 dat	 er	 op	
hetzelfde	moment	ook	meer	mensen	bij	die	activiteit	waren	verwacht.	Floris	vraagt	of	dit	720	
niet	alleen	activiteiten	waren	die	voor	de	cantus	plaatsvonden.	Sverre	antwoordt	dat	het	
schaatsen	erna	was.	Floris	geeft	aan	dat	er	bij	het	knutselen	al	bekend	was	dat	er	minder	
geld	zou	worden	uitgegeven	en	dat	er	al	bekend	was	dat	er	geld	over	zou	blijven.	Sverre	
geeft	aan	dat	er	verwacht	werd	dat	het	geld	werd	uitgegeven	bij	de	cantus.	Floris	geeft	
aan	dat	de	ABC	dan	andere	activiteiten	na	de	cantus	had	kunnen	organiseren	toen	bleek	725	
dat	er	weinig	was	uitgegeven.	Perry	noemt	dat	er	meer	op	de	ouderdag	uitgegeven	had	
kunnen	worden,	maar	dat	de	opleiding	hier	ook	weer	deels	voor	betaalde.	Sam	zegt	dat	
dat	dan	moet	worden	gezegd	hier	bij	het	presenteren	van	de	begroting.		

Sam	wil	voor	zijn	FLUX	plaatje	duidelijkheid	en	vraagt	voor	bevestiging	dat	het	
hele	punt	is	dat	er	€350	is	doorgeschoven	naar	FLUX	en	dat	de	opleiding	toen	twee	keer	730	
zoveel	geld	gaf	aan	FLUX.	Sverre	antwoordt	dat	het	daarop	neerkwam.	Sam	geeft	aan	dat	
je	daarvoor	een	gave	borrelactiviteit	had	kunnen	opzetten.	Floris	zegt	dat	er	ook	een	of	
ander	 systeem	was	met	 glazen	 inleveren.	 Sverre	 noemt	 dat	 hij	 hier	 later	 op	 terug	 zal	
komen.	Bente	vraagt	waarom	er	niets	is	uitgegeven	bij	de	pubquiz.	Perry	antwoordt	dat	
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die	online	was.	Bente	vraagt	of	er	dan	geen	prijzen	waren.	Sverre	antwoordt	dat	die	er	735	
wel	waren	maar	dat	die	aan	de	kleine	kant	waren	en	dat	er	niet	bekend	was	dat	er	daarna	
nog	meer	activiteiten	online	zouden	zijn.	Bart	vraagt	of	er	bij	iedere	activiteit	ook	nog	een	
algemene	planning	gemaakt	wordt	om	te	bepalen	hoeveel	geld	er	zou	moeten	worden	
uitgegeven.	Sverre	antwoordt	dat	dit	wordt	bijgehouden	en	dat	het	zo	wordt	verdeeld,	
maar	voegt	wel	 toe	dat	de	ouderdag	 laat	 in	het	 jaar	was.	Bente	vraagt	of	het	dan	niet	740	
handig	is	om	dan	grote	en	kleine	activiteiten	af	te	wisselen	zodat	er	bekend	is	of	er	veel	of	
weinig	uitgegeven	moet	worden.	Sverre	antwoordt	dat	dat	iets	is	om	mee	te	geven	aan	
zijn	opvolger.		

Sam	 vraagt	 waar	 de	 prijzen	 voor	 de	 ACD’er	 van	 het	 jaar	 onder	 vallen.	 Sverre	
antwoordt	dat	die	onder	borrels	vallen.	 Sam	zegt	dat	 in	zijn	 tijd	het	hele	budget	werd	745	
uitgegeven	aan	de	ACD’er	van	het	jaar.	Sverre	noemt	dat	dat	dus	dit	jaar	niet	is	gebeurd.	
Sam	geeft	aan	dat	die	borrel	wel	iets	is	waar	geld	aan	kan	worden	uitgegeven.	Sverre	zegt	
dat	dit	kan	worden	doorgegeven	aan	zijn	opvolger.	Lucas	geeft	aan	dat	Sverre	net	zei	dat	
het	 punt	 over	 het	 budget	 voor	 activiteiten	 wordt	 doorgegeven	 aan	 de	 volgende	
penningmeester,	maar	dat	is	niet	meer	zo.	Sverre	weerlegt	dit	en	zegt	dat	dat	wel	nog	zo	750	
is.	Tim	noemt	dat	dit	budget	nu	voor	de	penningmeester	van	de	ACTIE!	is.	Anne-Fay	geeft	
aan	dat	de	ACD’er	van	het	jaar	een	van	de	laatste	borrels	is	en	dat	dan	alles	uitgegeven	
worden,	 maar	 er	 volgt	 een	 weerlegging	 vanuit	 de	 aanwezigen	 en	 het	 bestuur	 welke	
aangeeft	dat	het	meestal	een	van	de	eerste	borrels	is.	Anne-Fay	vraagt	hoe	je	dan	alles	kan	
uitgeven	aan	de	ACD’er	van	het	jaarborrel.	Sam	antwoordt	dat	ze	niet	zo	goed	waren	met	755	
geld	toen.		
	 Sverre	gaat	door	naar	de	 inkomsten.	Hij	benoemt	dat	de	korting	op	de	 inkopen	
nooit	 op	 de	 begroting	 stond,	 zoals	 uitgelegd	 op	 de	ALV	 omdat	 dit	 de	 voorraad	 telling	
verstoord,	maar	nu	staat	hij	er	wel	op.	Sverre	benoemd	dat	het	onvoorzien	uit	statiegeld,	
voorraad,	 FLUX	 glazen	 en	 fusten	 naar	 nul	 komt	 en	 dat	 dit	 optelt	 tot	 €1.069,33.	 Het	760	
statiegeld	komt	waarschijnlijk	uit	gevonden	blauwe	kratten,	voorraad	uit	verkopen	hoog	
overig	 komt,	 FLUX	 glazen	 voortkomt	 uit	 statiegeld	 op	 die	 glazen,	 waarbij	 wel	 ervoor	
gekozen	is	het	deze	manier	te	noteren	vanwege	het	feit	dat	er	bier	is	gegeven	in	ruil	voor	
de	 glazen,	 en	 de	 fusten	 naar	 nul	 is	 het	 verschil	 in	 het	 fusten	 grootboek	 dat	 ontstaat	
gedurende	een	jaar.		765	
	 Sverre	 geeft	 aan	 dat	 dit	 resulteert	 in	 een	 totale	 inkomsten	 van	 €14.813,26	 en	
daarmee	een	verlies	van	€223,04.	Sverre	noemt	dat	hiermee	de	verliesbegroting	niet	is	
gehaald	wegens	de	pandemie	en	de	inkomsten	vanuit	de	iPad.	
	 Sam	vraagt	of	er	dus	nog	gratis	bier	zat	in	het	geldpotje	voor	FLUX.	Sverre	voegt	
hieraan	toe	dat	dit	dus	de	reden	is	dat	er	weinig	geld	is	uitgegeven	aan	FLUX	en	dat	die	770	
post	 voor	 FLUX	 €2000,-	 had	 moeten	 zijn	 maar	 dat	 er	 dus	 €1000,-	 bijkwam	 van	 de	
opleiding.	 Sam	 vraagt	 dus	 dat	 er	 inderdaad	 werd	 verwacht	 dat	 er	 €2000,-	 werd	
gerealiseerd	voor	FLUX	op	een	begroting	van	€1000,-.	Sverre	antwoordt	van	niet	en	zegt	
dat	het	budget	voor	de	FeestCommissie	en	FLUX	onder	hetzelfde	potje	vallen,	zoals	ook	
zal	terugkomen	op	de	begroting.	Sverre	noemt	dat	er	voor	de	glazen	ook	al	€290,-	staat.	775	
Tim	voegt	toe	dat	ons	dit	brengt	op	€1800,-	en	dat	dat	ook	de	verwachting	was	en	dat	er	
geen	€1000,-	van	de	opleiding	werd	verwacht.	Floris	vraagt	waarom	de	inkomstenpost	
voor	glazen	dan	wel	onder	inkomsten	staat	en	de	€1000,-	voor	FLUX	vanuit	de	opleiding	
er	niet	staat.	Sverre	antwoordt	dat	de	€1000,-	weggestreept	wordt	tegen	FLUX	en	dat	het	
bedrag	voor	de	glazen	direct	uit	de	iPad	komt	en	dus	niet	weggestreept	kan	worden.	Bente	780	
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geeft	aan	dat	het	fijn	zou	zijn	als	de	bijdrage	van	de	opleiding	terugkomt	in	de	realisatie.	
Sverre	antwoordt	dit	te	zullen	doen	volgend	jaar.	Bart	vraagt	dat	er	dus	nog	aan	de	iPad	
moet	 worden	 gesleuteld	 zodat	 er	 kan	 worden	 teruggelezen	 hoeveel	 gratis	 bier	 er	 is	
weggegeven.	Martijn	antwoordt	dat	het	bier	niet	wordt	aangeslagen	in	de	iPad	en	je	dat	
niet	kunt	zien.	Floris	zegt	dat	je	dat	kunt	verhelpen	met	muntjes.	Sverre	geeft	aan	om	terug	785	
te	komen	op	de	vraag	van	Bente	dat	dat	bedrag	van	€1000,-	wel	in	FLUX	zit,	maar	dat	het	
bedrag	 ergens	 anders	 terugkomt	 en	 dat	 we	 dit	 altijd	 zo	 boekhouden.	 Meerdere	
aanwezigen	noemen	dat	het	wel	fijn	zou	zijn	als	het	terugkomt.	Tim	noemt	dat	dit	ook	zo	
gaat	bij	de	BEC.	Bente	geeft	aan	dat	de	BEC	anders	is.	Sverre	en	Tim	weerleggen	dit	en	
zeggen	dat	dit	wel	hetzelfde	is	en	dat	dit	ook	zo	is	met	Chemunity.	Bart	vraagt	waarom	het	790	
dan	 wel	 wordt	 weggestreept	 aan	 de	 ene	 kant	 maar	 niet	 aan	 de	 andere	 kant	 van	 de	
realisatie.	Sverre	antwoordt	dat	het	niet	kan	worden	weggestreept	omdat	er	geen	post	is	
om	het	tegen	weg	te	strepen	en	dat	dat	minder	transparant	zou	zijn.	Anne-Fay	geeft	aan	
dat	Bente	bedoelt	dat	het	fijn	zou	zijn	als	onverwachte	inkomsten	en	uitgaven	alsnog	op	
de	realisatie	komen	in	plaats	van	dat	ze	worden	weggestreept.	Sverre	zegt	dat	dat	soort	795	
dingen	in	principe	nooit	mee	worden	genomen	in	de	begroting	en	dat	dit	geldt	voor	alles	
wat	gedeclareerd	wordt	bij	de	opleiding	omdat	het	te	onvoorspelbaar	is	wat	de	opleiding	
wel	zal	betalen	en	wat	niet.	Sam	zegt	dat	hij	hetzelfde	wilde	zeggen,	maar	dat	zijn	hand	
niet	omlaag	kwam.		

Sam	 vraagt	 vervolgens	 wat	 er	 bedoeld	 wordt	 met	 de	 inkomsten	 op	 de	800	
fustenvoorraad.	Sverre	antwoordt	dat	de	boekhouding	overtuigd	is	van	het	feit	dat	we	een	
voorraad	opbouwen	en	dat	Sverre	niet	weet	waardoor	dit	komt.	Anne-Fay	vraagt	of	dit	
tapwinst	of	tapverlies	kan	zijn.	Sverre	antwoordt	dat	dat	het	niet	is.	Sam	vraagt	of	Sverre	
wel	 een	 vermoeden	 heeft	 van	 wat	 het	 dan	 wel	 is.	 Sverre	 antwoordt	 dat	 hij	 geen	
vermoeden	heeft	want	dan	had	hij	gericht	kunnen	gaan	zoeken	naar	de	reden.	Bart	vraagt	805	
of	de	KasControleCommissie	het	ook	niet	is	opgevallen	dat	dit	gebeurt.	Sam	antwoordt	
dat	dat	wel	eerder	is	opgevallen.	Floris	vraagt	ter	bevestiging	dat	bij	Tim	zijn	realisatie	
het	 geval	 is	 dat	 er	 meer	 inkomsten	 zijn	 en	 dat	 daarom	 de	 verliesbegroting	 niet	 is	
volbracht.	 Tim	 antwoordt	 dat	 dat	 het	 geval	 is	 en	 dat	 Sverre	 gewoon	 te	 weinig	 heeft	
uitgegeven.		810	

Bente	vraagt	of	de	inkomsten	van	FLUX	onder	FLUX	staan.	Tim	antwoordt	dat	dat	
de	omzet	is.	Sam	vraagt	hoe	hard	er	is	gepromoot	om	mensen	naar	FLUX	te	krijgen.	Perry	
antwoordt	dat	de	promotie	relatief	normaal	was,	dat	de	PhD’ers	zijn	uitgenodigd	en	dat	
er	veel	is	gepromoot	en	save-the-dates	zijn	geweest.	Perry	noemt	wel	dat	de	opkomst	gek	
was.	Sam	geeft	aan	dat	het	een	goed	idee	is	meer	te	promoten	omdat	HIMS	altijd	wel	komt	815	
en	dat	het	geld	van	de	opleiding	bedoeld	is	omdat	het	is	voor	binding	te	creëren	onder	de	
studenten.	Michelle	geeft	aan	dat,	als	zij	het	goed	heeft	begrepen,	er	ook	geen	geld	van	
FLUX	was.	 Tim	 voegt	 toe	 dat	 dat	 klopt.	 Michelle	 stelt	 vervolgens	 voor	 HIMS	meer	 te	
betrekken	zodat	zij	niet	apart	 iets	organiseren.	Tim	geeft	aan	dat	dat	een	goed	 idee	 is.	
Joost	haakt	in	en	zegt	dat	er	veel	dingen	gezegd	worden	die	handig	zijn	voor	volgend	jaar	820	
en	dat	er	de	kans	is	dat	er	niets	mee	gebeurd.	Sverre	geeft	aan	dat	de	suggesties	wel	door	
de	personen	waarvoor	ze	bedoeld	zijn	worden	opgevangen	en	dat	er	voor	FLUX	posters	
verspreid	kunnen	worden	door	de	UvA	heen.	Ben	voegt	hieraan	toe	dat	deze	opmerkingen	
ook	allen	in	de	notulen	staan.		
	 Sverre	gaat	door	naar	de	balans	en	noemt	dat	alleen	de	debiteuren	van	belang	zijn.	825	
Sverre	legt	uit	dat	de	hectoliterbonus	zorgt	voor	winst	over	fusten,	waar	hij	naar	verwees	
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toen	hij	noemde	dat	er	boekhoudtechnisch	geen	winst	wordt	gemaakt	op	fusten.	Sverre	
noemt	dat	FLUX	buiten	het	boekjaar	viel,	waar	de	UvA	FLUX	post	vandaan	komt,	dat	de	
FSR	constitutieborrel	vijf	dagen	na	het	boekjaar	is	overgemaakt,	dat	HIMS	in	het	begin	van	
het	boekjaar	gefactureerd	wordt	en	dat	de	MAC	was	vergeten	op	tijd	te	factureren.		Tot	830	
slot	 is	er	aan	de	debet	kant	nog	een	BTW	Q2	post	die	nog	moest	aan	het	eind	van	het	
sluiten	van	het	boekjaar.		
	 Sverre	 gaat	 door	 naar	 de	 creditkant	 van	 de	 balans	 en	 geeft	 aan	 dat	 alleen	 de	
crediteuren	spannend	zijn.	Sverre	zegt	dat	de	Brainwave	nog	een	openstaande	 factuur	
voor	FLUX	fusten	heeft	en	dat	BTW	Q4	nooit	aan	hem	is	doorgegeven	door	Arthur.	Sverre	835	
zegt	ook	dat	hij	en	Bart	vorig	jaar	de	post	“btw	vorige	jaren”	hebben	uitgelegd	en	dat	deze	
dus	 niet	 hier	 zal	worden	 besproken.	 Sverre	 sluit	 af	met	 dat	 de	 balans	 in	 balans	 is	 op	
€13.051,81	en	vraagt	of	er	nog	vragen	zijn.	Er	waren	na	dit	punt	geen	vragen	meer.	
	
12. Rapport	KasControleCommissie	over	het	financieel	jaarverslag	ABC	840	

Martijn	 vraagt	 de	 KasControleCommissie	 weer	 naar	 voren.	 De	 leden	 van	 de	
KasControleCommissie,	 Floris,	 Sam	 en	 Xander,	 komen	 weer	 naar	 voren.	 Sam	 geeft	
wederom	 aan	 dat	 de	 KasControleCommissie	 ervan	 uitgaat	 dat	 iedereen	 de	 brief	 heeft	
gelezen	en	vraagt	of	er	nog	vragen	zijn.	Bart	vraagt	of	het	waarheidsgetrouwe	 is.	Sam	
antwoordt	dat	het	waarheidsgetrouwe	 is.	 Gijs	 vraagt	hoe	de	 samenwerking	binnen	de	845	
KasControleCommissie	 was.	 Sam	 antwoordt	 dat	 deze	 perfect	 was,	 maar	 voegt	 enige	
twijfel	toe	twee	seconden	later.	Bente	vraagt	wat	de	KasControleCommissie	vindt	van	het	
nieuwe	boekhoudsysteem.	Sam	antwoordt	dat	dat	in	de	brief	staat,	maar	dat	ze	de	nieuwe	
software	een	goede	 toevoeging	vinden.	Sam	voegt	hieraan	toe	dat	er	met	deze	nieuwe	
software	ook	een	onverwachtse	controle	uitgevoerd	kan	worden	wat	erg	fijn	is	voor	de	850	
waarheidsgetrouwheid	 van	 de	 staat	 van	 de	 boekhouding.	 Bart	 vraagt	 of	 de	
KasControleCommissie	ooit	een	inval	heeft	gedaan	nu	het	mogelijk	is.	Xander	antwoordt	
dat	dat	is	gebeurd	tijdens	een	werkcollege.	Ben	vraagt	van	welk	vak	dit	werkcollege	was.	
Xander	antwoordt	dat	het	gaat	om	Separation	Sciences.		
	855	
13. Instemmen	financieel	jaarverslag	ABC	

Martijn	geeft	aan	dat	we	dus	nu	eerst	zullen	stemmen	op	het	financieel	jaarverslag	van	
het	ACD	en	daarna	zullen	stemmen	over	die	van	de	ABC.	Martijn	voegt	toe	dat	er	geen	
opmerkingen	waren	over	het	financieel	jaarverslag	van	het	ACD,	maar	wel	bij	die	van	de	
ABC	 en	 dat	 het	 financieel	 jaarverslag	 van	 de	 ABC	 dus	 onder	 voorbehoud	 van	 het	860	
doorvoeren	van	de	wijzigingen	zal	gebeuren.	Martijn	vraagt	wie	voor	het	aannemen	is	van	
de	ACD	financieel	jaarverslag.	Het	jaarverslag	wordt	per	acclamatie	aangenomen.		

Martijn	dient	vervolgens	een	motie	in	om	het	financieel	jaarverslag	van	de	ABC	onder	
voorbehoud	van	de	wijzigingen	in	te	stemmen.	De	motie	wordt	per	acclamatie	behandeld.	
De	motie	wordt	per	acclamatie	aangenomen.		865	
	
14. Beleidsplan	77ste	bestuur	des	ACDs	

Fay	 komt	 naar	 voren	 en	 begint	 met	 dat	 zij	 ervan	 uitgaat	 dat	 alle	 aanwezigen	 het	
beleidsplan	hebben	gelezen	en	dat	ze	nu	elk	puntje	heel	kort	zal	toelichten.	Fay	legt	uit	
dat	 het	 beleidsplan	 is	 opgedeeld	 in	 acht	 thema’s:	 studiegerelateerd,	 communicatie,	870	
betrekking	(oud-)leden,	financiën,	opsplitsing	Activiteiten-	en	BarCommissie,	activiteiten	
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en	commissies,	 sociale	veiligheid	en	algemene	zaken.	Fay	vertelt	dat	op	elke	 slide	één	
thema	staat	en	geeft	aan	dat	elke	slide	eerst	volledig	wordt	uitgelegd	en	dat	er	daarna	
vragen	gesteld	kunnen	worden.		

Carlijn	vertelt	dat	er	door	wordt	gegaan	met	het	verkoop	van	studiematerialen	en	875	
boeken.	Daarnaast	wordt	de	samenwerking	met	WO4YOU	geëvalueerd.	Carlijn	vertelt	ook	
dat	er	gestreefd	wordt	om	de	tentamenbank	uit	te	breiden	en	in	het	beleidsplan	staat	hoe	
we	dat	willen	gaan	doen.	Daarnaast	vertelt	Carlijn	dat	we	in	samenwerking	met	opleiding	
ondersteuningslessen	 voor	 struikelvakken	 van	 de	 bachelor	willen	 gaan	 aanbieden.	 Zij	
vertelt	 dat	 hiervoor	 op	 zoek	 wordt	 gegaan	 naar	 ervaren	 studenten	 die	 tijdens	 de	880	
ondersteuningsles	die	de	aangemelde	leden	helpen	met	het	uitwerken	van	een	tentamen.	
Deze	ondersteuningslessen	zal	waarschijnlijk	uit	een	of	twee	sessies	aan	het	einde	van	
een	 periode	 bestaan.	 Vervolgens	 vertelt	 Carlijn	 dat	 er	 dit	 jaar	 gestreefd	 wordt	 om	 2	
oriëntatie	markten	te	organiseren,	waarvan	er	één	op	de	UvA	en	één	op	de	VU	zal	gaan	
plaatsvinden.	Verder	vertelt	Carlijn	dat	er	volgend	jaar	wordt	gestreefd	om	minstens	één	885	
lezing	 of	 excursie	 per	 maand	 te	 laten	 plaatsvinden.	 Er	 wordt	 gekeken	 naar	 grote	
themalezingen	en	minstens	2	kleinere	lunchlezingen.	Hierbij	vertelt	ze	dat	bij	positieve	
reacties	over	de	lunchlezingen	er	meer	georganiseerd	kunnen	worden.	Carlijn	vertelt	dat	
de	 bedoeling	 is	 om	 zoveel	 mogelijk	 lezingen	 hybride	 aan	 te	 bieden	 en	 om,	 net	 zoals	
voorgaande	jaren	bij	online	lezingen,	VOLA-leden	uit	te	nodigen.		890	

Sam	 begint	 met	 een	 opmerking	 over	 de	 taakverdeling	 welke	 niet	 is	 benoemd.	
Anne-Fay	geeft	aan	dat	deze	aan	het	begin	hoort.	Sam	vraagt	of	Carlijn	is	uitgenodigd	voor	
de	OCT	omdat	er	staat	dat	Carlijn	plaats	neemt	in	de	OCT.	Carlijn	antwoordt	dat	ze	wordt	
uitgenodigd	eens	per	maand.	Sam	noemt	dat	ze	dus	geen	plaats	neemt	in	de	OCT.	Floris	
zegt	dat	Sverre	blijkbaar	nogal	wat	taken	had	naast	de	boekhouding	van	de	ABC	en	de	895	
ACD	en	dat	Carlijn	maar	twee	commissies	en	SPAcie	onder	haar	heeft	en	dat	Carlijn	geen	
plaats	 neemt	 in	 Chemunity.	 Carlijn	 geeft	 aan	 dat	 er	 hoort	 te	 staan	 dat	 zij	
bestuursverantwoordelijke	 wordt	 van	 Chemunity.	 Floris	 zegt	 dat	
bestuursverantwoordelijke	zijn	niet	hetzelfde	is	als	plaatsnemen.	Carlijn	geeft	aan	dat	dit	
wordt	 aangepast.	 Floris	 vraagt	 om	 een	 verklaring	waarom	Sverre	 zo	 veel	 doet	 terwijl	900	
Carlijn	vele	minder	doet.	Sverre	legt	uit	dat	hij	in	de	BEC	hoort	plaats	te	nemen,	dat	hij	de	
enige	 MSc	 student	 is	 en	 daarom	 ook	 in	 de	 MAC	 zit	 en	 dat	 het	 handig	 is	 in	 de	
Acquisitiecommissie	plaats	te	nemen.	Floris	geeft	aan	dat	Sverre	niet	al	te	veel	taken	op	
zich	neemt	in	de	BEC.	Perry	benoemt	dat	Anne-Fay	blijkbaar	verantwoordelijke	is	voor	de	
HOCKEY	en	de	Hokcommissie	terwijl	deze	commissies	dezelfde	horen	te	zijn.	Anne-Fay	905	
en	Tim	corrigeren	Perry	en	zeggen	dat	dat	een	bijzin	hoort	voor	te	stellen.	Perry	vindt	het	
lelijk	staan.	 	

Sam	geeft	aan	dat	er	rekening	moet	worden	gehouden	dat	Carlijn	dan	degene	is	die	
taken	van	anderen	overneemt	mocht	dat	nodig	zijn,	gezien	een	Commissaris	Onderwijs	
met	maar	drie	commissies	onder	zich	weinig	taken	is.	Carlijn	noemt	dat	ze	ook	nog	aan	910	
het	revalideren	is.	Sam	vraagt	hoe	het	nu	gaat	met	de	revalidatie.	Carlijn	antwoordt	dat	
het	 op	 het	moment	 nog	 te	 veel	 is	 om	 een	 vak	 te	 volgen,	maar	 dat	 het	 uitvoeren	 van	
bestuurstaken	goed	gaat.	Sam	zegt	dat	Carlijn	zich	niet	bezwaart	moet	voelen	hierover,	
maar	dat	het	wel	goed	is	dat	ze	het	aangeeft.	Bente	geeft	aan	dat	het	beter	is	om	het	nog	
niet	in	het	beleidsplan	te	hebben	staan	en	dat	Carlijn	meer	kan	doen	als	het	weer	beter	915	
gaat.	 Kirsten	 geeft	 aan	 dat	 er	 in	 het	 beleidsplan	 staat	 dat	 Max	 plaatsneemt	 in	 de	
Feestcommissie,	maar	dat	er	ontbreekt	dat	hij	eindverantwoordelijke	is.	Anne-Fay	zegt	
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dat	 dat	 er	 dan	 nog	 bij	 moet.	 Max	 bevestigt	 dat	 hij	 eindverantwoordelijke	 is	 van	 de	
Feestcommissie.	Jari	raadt	de	kandidaatsbestuursleden	bij	te	houden	wat	er	veranderd	
moet	worden	aan	het	beleidsplan,	maar	geeft	 aan	dat	dat	ook	kan	via	de	notulen.	Fay	920	
herhaalt	bovenstaande	veranderingen.		

Sam	stelt	dat	er	sinds	jaar	en	dag	een	pagina	op	de	ACD	website	is	voor	bijles	en	
dit	ziet	terugkomen.	Sam	vraagt	of	dit	hetzelfde	wordt	als	er	al	was	of	dat	dit	nieuwe	plan	
de	bijles	zal	vervangen.	Carlijn	antwoordt	dat	er	binnen	het	kandidaatsbestuur	nog	niet	
al	te	veel	is	gesproken	en	geeft	aan	dat	ze	niet	weet	hoeveel	Sam	afweet	van	hoe	het	ging	925	
met	 thermodynamica	 vorig	 jaar.	 Carlijn	 legt	 uit	 dat	 er	 voor	 thermodynamica	 een	
hertentamentraining	 is	 gegeven	 door	 Nadav	 en	 Siebe	 en	 Carlijn	 zegt	 dat	 het	
kandidaatsbestuur	zoiets	dit	jaar	ook	wil	organiseren	en	dat	de	opleiding	tot	nu	toe	erg	
enthousiast	 is	over	dit	 idee.	Sam	vraagt	of	het	kandidaatsbestuur	nog	gaat	kijken	naar	
opties	voor	bijles.	Fay	antwoordt	dat	de	ondersteuningslessen	als	bijles	gezien	kunnen	930	
worden.	Sam	legt	uit	dat	bijles	binnen	het	ACD	van	persoon	op	persoon	is	gedaan	en	dat	
dit	vanuit	het	bestuur	geregeld	werd	als	er	een	aanvraag	voor	bijles	binnen	kwam.	Carlijn	
geeft	aan	dat	hier	nog	naar	gekeken	zal	worden.		

Perry	vraagt	of	de	lunch	inbegrepen	zal	zijn	bij	de	lunchlezingen	en	niet	een	apart	
onderdeel	 is	 en	 wie	 het	 maakt.	 Tim	 antwoordt	 dat	 de	 LEC	 gaat	 kijken	 of	 het	 budget	935	
gebruikt	 kan	 worden	 voor	 het	 aanbieden	 van	 lunches.	 Jari	 vraagt	 of	 er	 een	 nieuwe	
boekleverancier	komt	als	de	samenwerking	met	WO4YOU	niet	naar	behoren	 is.	Carlijn	
antwoordt	dat	dat	het	slechtste	geval	is	en	dat	er	eerst	zal	worden	gepeild	onder	de	leden	
en	 dat	 het	 dan	 zal	worden	besproken	met	WO4YOU.	 Jari	 vraagt	 vervolgens	 of	 de	 LEC	
lezingen	 voornamelijk	 voor	 BSc	 studenten	 is	 en	 ook	 interessant	 voor	 de	 MSc	 of	940	
daadwerkelijk	ook	MSc	gerichte	lezingen.		Fay	antwoordt	dat	er	niets	wordt	uitgesloten	
en	 dat	 iedereen	 wordt	 uitgenodigd.	 Bente	 vraagt	 of	 er	 ook	 weer	 instituten	 of	
universiteiten	zullen	worden	bezocht	bij	de	excursies.	Bente	voegt	toe	dat	dit	met	Siza	
haar	jaar	is	gedaan.	Tim	antwoordt	dat	dat	behoort	tot	de	opties.	Bente	geeft	aan	dat	er	
ook	in	het	beleidsplan	staat	dat	het	kandidaatsbestuur	uitwerkingen	wil	verzamelen	en	945	
vertelt	 dat	 er	 bij	 andere	 studieverenigingen	 gezeur	 over	 was	 vanwege	 het	 feit	 dat	
professoren	het	niet	fijn	vinden	dat	er	tentamenbanken	worden	bijgehouden.	Bente	stelt	
voor	dit	eerst	te	bespreken	met	Jocelyne	of	het	enkel	te	doen	via	studenten.	Fay	antwoordt	
dat	 het	 met	 Anika	 zal	 worden	 besproken	 en	 dat	 er	 ook	 zal	 worden	 gevraagd	 of	 de	
opleiding	voor	uitwerkingen	kan	gaan	vragen.		950	

Siza	 vraagt	 of	 het	 een	 voorgevoel	 is	 dat	 de	 ondersteuningslessen	 gefinancierd	
zullen	worden	vanuit	de	opleiding.	Carlijn	antwoordt	dat	de	opleiding	al	heeft	aangegeven	
dat	zij	betalen	en	dat	het	ACD	zal	bepalen	voor	welke	vakken	de	ondersteuningslessen	
nodig	zijn.	 Siza	vraagt	of	er	een	vrijwilligersbijdrage	komt.	Nadav	antwoordt	dat	 je	de	
standaard	studentdocentbijdrage	krijgt.	Martijn	vraagt	of	er	niet	beter	in	het	beleidsplan	955	
kan	staan	dat	er	minimaal	vier	excursies	worden	georganiseerd	in	plaats	van	vier	zoals	er	
nu	staat.	Max	geeft	aan	dat	er	in	staat	dat	er	vier	excursies	zullen	komen	maar	Martijn	
weerlegt	dit	punt	en	geeft	aan	dat	er	al	een	excursie	staat	voor	Northpool	en	dat	er	dus	
daarna	nog	maar	drie	zullen	komen	en	dat	minimaal	vier	opschrijven	dus	beter	staat.	Tim	
geeft	aan	dat	dit	veranderd	zal	worden.	Sam	noemt	dat	er	ook	in	het	beleidsplan	staat	dat	960	
er	een	extra	focus	zal	liggen	op	het	nieuwe	curriculum	van	de	BSc	vanwege	het	nieuwe	
curriculum	maar	vraagt	wat	het	kandidaatsbestuur	gaat	doen	met	de	MSc.	Sam	geeft	aan	
dat	het	aanbod	voor	de	MSc	track	Analytical	Sciences	op	dit	moment	treurig	is	en	dat	er	
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nog	vakken	tussen	staan	die	niet	meer	worden	gegeven.	Esther	geeft	aan	dat	het	ook	niet	
altijd	mogelijk	is	om	tentamens	mee	te	nemen	gezien	deze	vaak	weer	aan	het	eind	worden	965	
ingenomen	 door	 de	 professor.	 Sam	 zegt	 dat	 het	 kandidaatsbestuur	 in	 het	 beleidsplan	
heeft	geschreven	dat	zij	de	opleiding	gaan	benaderen	voor	onder	andere	uitwerkingen	en	
vraagt	of	het	kandidaatsbestuur	ook	kan	vragen	voor	 tentamens	vanuit	de	analytische	
track.		

Bart	vraagt	of	de	LEC	ook	zal	samenwerken	met	de	acquisitiecommissie	om	geld	970	
te	vragen	voor	lezingen	en	excursies.	Tim	antwoordt	dat	dat	het	plan	is	en	Ben	voegt	toe	
dat	 dat	 al	 gedaan	 wordt.	 Ben	 vraagt	 waarom	 er	 gekozen	 is	 voor	 het	 model	
ondersteuningslessen	zoals	hier	beschreven	in	plaats	van	het	oorspronkelijke	model	voor	
meerdere	lessen.	Carlijn	antwoordt	dat	zij	en	Fay	in	gesprek	zijn	om	meer	dan	een	les	voor	
thermodynamica	van	het	oude	curriculum	in	te	plannen,	dit	ook	te	doen	bij	analytische	975	
chemie	en	bioanalyse	en	dat	hier	dus	nog	naar	gekeken	wordt.	Damian	noemt	dat	het	
toevoegen	 van	 meerdere	 ondersteuningslessen	 al	 in	 de	 OER	 is	 geregeld	 en	 dat	 de	
kandidaten	 er	 dus	 niet	 al	 te	 veel	meer	 over	 te	 zeggen	 hebben.	 Damian	 legt	 uit	 dat	 er	
geregeld	 is	 dat	 er	 contacturen	 komen	 voor	 vakken	 uit	 het	 oude	 curriculum	 die	 nog	
overgedaan	moeten	worden.	Carlijn	noemt	dat	het	de	wens	is	van	het	kandidaatsbestuur	980	
om	sessies	te	plannen	voor	het	maken	van	opdrachten	en	dat	ze	daarvoor	nog	in	gesprek	
zijn.	

Anne-Fay	 vertelt	 dat	 het	 nieuwe	 betalingssysteem	 nu	 een	 jaar	 in	 gebruik	 is	
genomen	en	dat	het	mooie	hieraan	is	dat	deze	op	twee	iPads	werkt	en	dus	ook	op	de	VU	
gebruikt	kan	worden.	Zij	vertelt	ook	dat	Facebook	vanaf	dit	 jaar	niet	meer	beheerd	zal	985	
worden	zoals	voorheen,	wat	betekent	dat	de	Facebook	groepen	niet	meer	geüpdatet	of	
gemonitord	zullen	worden	door	de	secretaris,	maar	dat	alle	groepsleden	mensen	zullen	
kunnen	accepteren	om	lid	te	worden	van	de	groepen.	Met	name	LinkedIn	en	Instagram	
wil	 het	 nieuwe	 bestuur	 gaan	 professionaliseren	 en	 de	 ACD-Canvaspagina	 zal	 worden	
uitgebreid.	Tevens	zal	er	meer	gedaan	worden	aan	offline	promotie.	Anne-Fay	vertelt	dat	990	
het	nieuwe	bestuur	opzoek	wilt	naar	een	diverse	groep	PromoCie	leden	en	wilt	inspelen	
op	 hun	 sterke	 punten.	 Zij	 vertelt	 ook	 dat	 er	 via	 de	website	 een	 activiteitenagenda	 zal	
worden	bijgehouden,	die	mensen	aan	hun	eigen	agenda	kunnen	toevoegen.	Tot	slot	zal	
het	ledenblad	ACiD	dit	jaar	weer	viermaal	uitgegeven	worden	en	zal	er	gestreefd	worden	
deze	 uit	 28	 pagina’s	 te	 laten	 bestaan.	 Het	 bestuur	 zal	 ook	 voor	 het	 ledenblad	 en	 de	995	
Bladcommissie	zo	veel	mogelijk	hun	best	doen	om	een	lid	te	vinden	die	de	taak	over	zal	
gaan	nemen	van	het	grafisch	ontwerpen	door	middel	van	InDesign.	

Martijn	vraagt	hoe	je	dit	gaat	modereren	omdat	de	groepen	wel	onze	naam	dragen.	
Anne-Fay	antwoordt	dat	het	kandidaatsbestuur	erop	vertrouwt	dat	dit	niet	zal	gebeuren	
en	dat	het	enkel	een	contactplatform	wordt	om	bijvoorbeeld	boeken	te	verkopen.	Ben	zegt	1000	
dat	dat	al	gebeurt.	Jari	en	Sam	geven	aan	dat	er	vertrouwen	moet	zijn	dat	mensen	geen	
bots	toelaten,	maar	zeggen	dat	dit	wel	zal	gebeuren.	Anne-Fay	geeft	aan	dat	er	dan	per	
kwartaal	 of	 halfjaar	 een	 check	 te	 doen	 om	 te	 zien	 dat	 het	 niet	 fout	 gaat	 of	 dat	 er	 als	
alternatief	de	Facebookgroepen	opgeheven	kunnen	worden.	Jari	beaamt	dat	hierop	gelet	
moet	worden	gezien	het	niet	handig	is.	Perry	zegt	dat	geïnteresseerden	op	dit	moment	1005	
gek	staat	in	het	beleidsplan	en	leest	het	stuk	dat	hij	gek	vindt	staan.	Anne-Fay	zegt	dat	de	
afweging	 of	 opheffen	 of	 dit	 te	 doen.	 Perry	 vraagt	 waarom	 het	 dan	 nog	 gebruikt	 zou	
worden.	 Anne-Fay	 antwoordt	 dat	 het	 vooral	 is	 voor	 boeken	 doorverkopen	 of	 andere	
zaken	in	die	richting	en	geeft	aan	dat	dit	nog	later	geëvalueerd	zal	worden.		
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	 Sam	geeft	aan	drie	vragen	te	hebben,	waarvan	de	eerste	eigenlijk	een	opmerking	1010	
is.	Sam	geeft	aan	dat	er	een	bericht	moet	worden	gestuurd	in	de	Facebookgroep	dat	het	
kandidaatsbestuur	dit	gaat	doen	met	de	Facebookgroep.	Sam	noemt	vervolgens	dat,	nu	
we	een	betaalsysteem	hebben	op	de	VU	hebben	er	hier	ook	goede	spullen	verkocht	horen	
te	 worden	 verkocht.	 	 Anne-Fay	 geeft	 aan	 dat	 ze	 liever	 niet	 heeft	 dat	 dit	 punt	 hier	
besproken	wordt.	Sam	vraagt	hoe	hij	 in	de	Canvaspagina	van	het	ACD	komt.	Anne-Fay	1015	
geeft	aan	dat	de	pagina	op	dit	moment	nog	niet	wordt	gebruikt	en	dat	het	op	dit	moment	
wel	de	bedoeling	is	dat	het	aan	de	man	gebracht	zal	worden.	Sverre	voegt	hieraan	toe	dat	
mensen	ook	automatisch	kunnen	worden	uitgenodigd.	Sam	zegt	dat	er	dan	ook	rekening	
mee	moet	worden	gehouden	dat	mensen	op	dit	moment	gewend	zijn	promotie	via	Canvas	
te	ontvangen	via	andere	pagina’s	en	dat	er	dus	ook	een	bericht	moet	worden	gestuurd	om	1020	
zo	 mensen	 te	 informeren	 over	 deze	 wijziging.	 Anne-Fay	 geeft	 aan	 dat	 de	 ACD-
canvaspagina	nog	niet	gebruikt	wordt.	Sam	zegt	dat	hij	het	daarom	ook	nog	niet	snapt.	
Esther	vraagt	of	er	ook	nog	een	weekoverzicht	in	de	Discord	gezet	zal	worden.	Anne-Fay	
zegt	geen	ervaring	te	hebben	met	de	Discordgroep	en	geeft	aan	te	willen	gaan	peilen	of	
hier	interesse	voor	is.	Esther	noemt	dat	er	een	speciaal	kanaal	is	voor	promotie	en	dat	er	1025	
een	ACD-account	gemaakt	kan	worden	welke	moderator	gemaakt	kan	worden.	Michelle	
voegt	toe	dat	er	ook	berichten	gedeeld	kunnen	worden	in	de	MSc	Discord	en	dat	dat	al	iets	
is	wat	Chemunity	doet.	Daarnaast	raadt	Michelle	aan	Instagramstories	te	gebruiken	voor	
het	vullen	van	de	PromotieCommissie.		
	 Jari	vraagt	wie	de	hiaten	uit	het	betalingssysteem	gaat	halen.	Anne-Fay	antwoordt	1030	
dat	de	ABC	penningmeester	dit	zal	doen.	Tim	weerlegt	dit	vrijwel	direct.	Martijn	legt	uit	
dat	Rob	het	niet	meer	gaat	doen.	Tim	zegt	dat	hij	niet	weet	wie	het	wel	gaat	doen.	Sverre	
zegt	dat	het	verbeteren	van	het	betalingssysteem	in	overleg	zal	gaan	met	de	ICT.	Jari	zegt	
dat	het	idee	was	om	iemand	met	kennis	van	SWIFT	dit	te	laten	doen	nu	de	samenwerking	
met	Rob	is	beëindigd.		1035	
	 Perry	stelt	dat	er	op	een	gegeven	moment	geflyerd	is	en	dat	het	76ste	bestuur	dit	
niet	heeft	gedaan	en	vraagt	hoe	het	kandidaatsbestuur	papierverspilling	en	vervuiling	wil	
tegengaan.	Anne-Fay	geeft	aan	dat	zij	persoonlijk	 flyers	bij	de	FI	 leuk	vindt	en	dat	wil	
blijven	doen	en	daarvoor	een	specifiek	aantal	besteld.	Sverre	geeft	aan	dat	de	vervuiling	
meestal	komt	vanwege	het	willekeurig	verspreiden	van	flyers	in	een	winkelstraat	en	dat	1040	
dat	niet	bij	ons	zal	gebeuren.		
	 Sam	geeft	aan	dat	hij	bezorgdheid	proeft	voor	de	PromotieCommissie	en	vraagt	
hoe	het	kandidaatsbestuur	van	plan	is	meer	mensen	te	vinden.	Anne-Fay	antwoordt	dat	
zij	op	dit	moment	niet	actief	bezig	geweest	met	het	werven	van	personen	en	het	op	dit	
moment	nog	niet	weet	hoe	ze	gaat	promoten.	Sam	stelt	voor	iets	als	een	posterwedstrijd	1045	
te	organiseren	hiervoor	en	geeft	vervolgens	aan	dat	voor	de	promotievideo	van	het	ACD	
wij	 een	 G7X	 videocamera.	 Sam	 noemt	 dat	 deze	 camera	 best	 een	 grote	
gebruiksbeschrijving	heeft	en	vraagt	of	het	niet	anders	een	idee	is	om	een	minder	lastig	
te	 gebruiken	 camera	 te	 kopen.	 Anne-Fay	 antwoordt	 dat	 de	 ABC	 hierover	 ook	 heeft	
gesproken	en	dat	het	niet	iets	zou	toevoegen.	Anne-Fay	stelt	dat	voor	het	maken	van	de	1050	
promotievideo	materiaal	te	gebruiken	van	mensen	die	er	verstand	van	hebben.	Tim	stelt	
ook	 voor	 spullen	 te	 kunnen	 huren.	 Sam	 is	 het	 hier	 niet	mee	 eens	 gezien	 de	 G7X	 een	
geweldige	camera	is.	Martijn	vraagt	of	er	budget	is	voor	de	video?	Anne-Fay	antwoordt	
dat	er	geen	budget	is	en	dat	er	nog	naar	zal	worden	gekeken.	Bente	vraagt	of	de	camera-
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expert	Sam	hier	anders	mee	kan	helpen.	Sam	antwoordt	dat	dat	niet	mogelijk	 is	en	hij	1055	
enkel	goed	is	in	de	G7X	aan	de	man	te	brengen.		
	 Floris	zegt	dat	hij	had	gelezen	dat	er	wegens	spam	in	groepen	het	assortiment	niet	
gepromoot	zal	worden	omdat	het	niet	voor	 iedereen	belangrijk	 is	en	geeft	aan	dat	het	
nieuwe	 assortiment	 juist	 iets	 is	 om	 te	 promoten.	 Anne-Fay	 geeft	 aan	 dat	 bier	
doelgroepspecifiek	is	en	het	daarom	minder	gepromoot	zal	worden.	Floris	zegt	dat	er	ook	1060	
mensen	naar	de	borrel	kunnen	komen	juist	voor	een	speciaalbier	en	geeft	aan	dat	als	het	
probleem	spam	is	dat	het	constant	verwijderen	van	berichten	meer	spam	is	dan	promotie	
van	 een	 speciaalbier.	 Anne-Fay	 zegt	 dat	 het	 wel	 gepromoot	 zal	 worden	 als	 het	 bier	
verkozen	is.	Michelle	noemt	dat	spam	voornamelijk	de	whatsappgroepen	betreft	en	dus	
wel	op	Instagram	gepromoot	kan	worden.	Anne-Fay	geeft	aan	dat	het	meer	beperkt	zal	1065	
worden.	Ben	vraagt	aan	de	aanwezigen	wie	hier	bier	drinkt.	Bijna	 iedereen	steekt	zijn	
hand	op.	Anne-Fay	geeft	aan	dat	zij	genoeg	mensen	kent	die	geen	bier	drinken.	Ben	geeft	
aan	dat	dit	beleid	minderheidsbevrediging	is	en	daarom	slecht	beleid	is.	Martijn	kapt	de	
discussie	af.		
	 Ben	vraagt	wanneer	het	maandoverzicht	weer	op	de	website	komt.	Anne-Fay	geeft	1070	
aan	dat	er	nu	wordt	gewerkt	aan	het	ontwerp	van	de	website	en	dat	daarnaar	gekeken	
kan	worden.	Tim	voegt	toe	dat	het	maandoverzicht	niet	terug	zal	komen	omdat	we	nu	de	
agenda	hebben.	Michelle	is	het	hier	niet	mee	eens	en	zegt	dat	het	maandoverzicht	mooi	is	
om	 in	 een	 opslag	 alle	 activiteiten	 te	 zien	 te	 krijgen.	 Tim	 zegt	 dat	 de	 agenda	 met	 de	
aankomende	activiteiten	dit	ook	doet.		 	1075	

Fay	 vertelt	 dat	 het	 kandidaatsbestuur	 dit	 jaar	 aanwezig	was	 bij	 intreeweek,	 de	
facultaire	 introducties	 en	 het	 eerstejaarsweekend	 en	 dat	 ook	 volgend	 jaar	 zal	 het	
kandidaatsbestuur	hier	 aanwezig	 zijn,	 samen	met	het	 volgende	kandidaatsbestuur.	Op	
deze	manier	hoopt	het	kandidaatsbestuur	om	zo	het	ACD	bekend	te	maken	bij	de	nieuwe	
eerstejaarsstudenten.	 Daarnaast	 zal	 getracht	 worden	 om	 voor	 bachelorstudenten	 die	1080	
tijdens	 de	 pandemie	 zijn	 begonnen	 aan	 hun	 studie	 jaarlaag	 specifieke	 activiteiten	
organiseren.	Fay	vertelt	ook	dat	er	gestreefd	wordt	om	een	actieve	Master	Activiteiten	
Commissie	op	te	zetten	om	alle	masterstudenten	kennis	te	laten	maken	met	het	ACD.	Zij	
zegt	ook	dat	dit	al	gelukt	 is	en	dat	de	activiteit	van	vorige	week	een	groot	succes	was.	
Verder	vertelt	Fay	dat	dit	jaar	Chemunity	verder	binnen	het	ACD	geïntegreerd	zal	worden	1085	
als	 commissie,	 hierbij	 zal	 een	 extern	 persoon	 bij	 aansluiten,	 genaamd	 Ingrida.	 Met	
Ingrida’s	hulp	en	het	streven	om	ook	bachelorstudenten	te	trekken,	kan	Chemunity	van	
een	mooi	potje	geld	gebruik	maken	dankzij	opleidingsdirecteur	Jocelyne.	Fay	gaat	verder	
met	het	buddyprogramma	en	vertelt	dat	het	kandidaatsbestuur	het	buddyprogramma,	
naar	het	idee	van	het	75ste	bestuur,	opnieuw	wilt	opstarten	en	dat	zowel	in	oktober,	als	1090	
in	februari	enthousiaste	studenten	zich	kunnen	opgeven	hiervoor.	Ten	slotte,	vertelt	Fay	
dat	 ook	 dit	 jaar	 de	 VOLA	 verschillende	 activiteiten	 zal	 organiseren.	 Daarnaast	 zal	 het	
contact	met	de	Alumni	Bijzondere	Chemici	onderhouden	worden	door	de	VOLA	en	zal	er	
contact	opgenomen	worden	met	VCSVU,	doordat	zij	ook	scheikunde-alumni	hebben.	Fay	
meldt	ook	dat	de	afkorting	ABC	voor	Alumni	Bijzondere	Chemici	gebruikt	is,	terwijl	deze	1095	
hoort	te	zijn	voor	de	Algemene	BarCommissie.	
	
	
Siza	 geeft	 aan	 dat	 er	 is	 aangegeven	 dat	 het	 kandidaatsbestuur	 jaarlaagspecifieke	
activiteiten	wil	promoten	en	vraagt	hoe	ze	dat	willen	gaan	doen.	Fay	antwoordt	dat	de	1100	
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oudere	jaarlagen	nog	samen	colleges	hebben	en	dat	daar	makkelijk	binnengelopen	kan	
worden.	 Carlijn	 voegt	 hieraan	 toe	 dat	 de	 derdejaarsstudenten	 ook	 nog	 een	
whatsappgroep	hebben	met	elkaar.	Siza	heeft	hier	een	probleem	mee	gezien	het	hele	idee	
van	de	ACD	whatsappgroepen	was	dat	dit	soort	promotie	niet	in	de	jaarlaaggroepen	hoeft.	
Lucas	zegt	dat	het	geen	probleem	is,	gezien	er	in	het	geval	van	de	derdejaarsstudenten	1105	
toch	niets	in	wordt	gezegd.	Siza	vraagt	vervolgens	wat	voor	activiteiten	er	zullen	worden	
georganiseerd.	Fay	antwoordt	dat	daar	nog	niet	over	nagedacht	is.	Siza	vraagt	daarna	of	
er	al	contact	is	met	de	Alumni	Bijzondere	Chemici.	Fay	antwoordt	dat	het	de	bedoeling	is	
om	VOLA	leden	uit	te	nodigen	voor	Alumni	Bijzondere	Chemici	activiteiten.	Martijn	haakt	
in	en	zegt	dat	de	Alumni	Bijzondere	Chemici	op	dit	moment	wordt	gerund	door	Matthias	1110	
Bickelhaupt	en	Chris	Slootweg,	wat	het	contact	vrij	makkelijk	maakt.	Martijn	zegt	daarna	
dat	het	idee	nu	is	om	meer	mensen	uit	te	nodigen,	gezien	er	vorige	keer	maar	een	paar	
mensen	onder	de	leeftijd	van	60	aanwezig	waren.		
	 Bente	haakt	in	op	de	jaarlaag	specifieke	activiteiten	en	geeft	aan	dat	de	scheiding	
tussen	jaarlagen	vaag	wordt.	Bente	vraagt	hoe	het	kandidaatsbestuur	dit	gaat	oplossen.	1115	
Carlijn	 antwoordt	 dat	 iedereen	 in	 principe	 mag	 komen,	 maar	 de	 nadruk	 wel	 op	 die	
jaarlaag	waarvoor	het	is	ligt.	Carlijn	voegt	hieraan	toe	dat	de	tweedejaarsintroductie	druk	
is	 bezocht	 door	 tweedejaarsstudenten	 en	 dat	 het	 kandidaatsbestuur	 dit	 wil	 herhalen.	
Bente	stelt	voor	om	wel	de	personen	uit	te	nodigen	die	op	het	moment	ook	vakken	volgen	
uit	het	jaar	van	de	BSc	waarvoor	de	activiteit	bedoeld	is.		1120	

Sam	zegt	dat	het	buddyprogramma	in	zijn	bestuursjaar	relevant	was	en	het	vorig	
academisch	jaar	niet	is	gedaan	en	geeft	aan	dat	dit	het	eerste	jaar	wordt	waarin	het	onder	
normale	omstandigheden	wordt	uitgetest	en	geëvalueerd.	Sam	zegt	dat	hij	zich	afvraagt	
hoe	goed	het	zou	werken,	maar	vraagt	het	kandidaatsbestuur	aandacht	te	investeren	in	
de	evaluatie	van	het	idee.	Floris	vraagt	wat	het	verschil	tussen	een	reünieborrel	en	een	1125	
oude	ledenborrel.	Fay	antwoordt	dat	de	oude	ledenborrel	in	de	Brainwave	zal	zijn	en	dat	
de	reünie	op	een	externe	locatie	zou	zijn.		

Michelle	 noemt	 dat	 Ingrida	 niet	 is	 aangenomen	 voor	 Chemunity	 omdat	 zij	
binnenkort	 begint	 met	 haar	 PhD	 en	 dat	 dat	 betekent	 dat	 Chemunity	 daarmee	 een	
volledige	ACD	commissie	wordt.	Michelle	vraagt	of	het	ACD	ook	geld	beschikbaar	stelt	1130	
voor	Chemunity,	 gezien	Chemunity	 geen	MSc	 specifieke	vakken	meer	kan	organiseren	
met	financiering	van	de	opleiding	omdat	die	wil	dat	BSc	studenten	ook	aanwezig	kunnen	
zijn.	Tim	vindt	het	een	prima	idee	en	stelt	voor	het	bij	de	begroting	te	bespreken.		

Ben	meldt	dat	de	VCSVU	weer	loopt	te	promoten	dat	zij	de	MSc	Chemistry	beheren	
en	vraagt	wat	het	beleid	van	het	kandidaatsbestuur	daarover	 is.	Nadav	 legt	uit	dat	de	1135	
VCSVU	ook	scheikunde	heeft	en	dat	dat	is	aangegeven	in	hun	HR	en	statuten,	maar	geeft	
wel	aan	dat	ze	meer	zijn	gefocust	op	farmaceutische	wetenschappen.	Michelle	noemt	over	
een	ander	punt	dat	het	een	goed	idee	is	om	ook	voor	de	instroom	van	februari	een	goede	
introductiedag	 te	 organiseren	 voor	 die	 MSc	 studenten.	 Fay	 geeft	 aan	 dat	 het	
kandidaatsbestuur	contact	zal	opnemen	met	VCSVU,	onder	andere	ook	over	de	oud-leden,	1140	
maar	dat	dit	wel	een	lastig	discussiepunt	is.	Sam	zegt	dat	het	op	zich	niet	erg	is	als	wij	
onze	leden	meer	kunnen	aanbieden	en	vraagt	wat	het	uitmaakt.	Ben	antwoordt	dat	het	
niet	de	bedoeling	 is	dat	men	lid	wordt	van	VCSVU	en	dan	geen	lid	wordt	van	het	ACD.	
Bente	merkt	op	dat	de	meeste	farmaciestudenten	bij	Physical	Organic	Chemistry	al	lid	zijn	
van	VCSVU	vanuit	de	BSc.	Michelle	geeft	verder	nog	aan	dat	het	hun	eigen	keuze	hoort	te	1145	
zijn.	Perry	zegt	dat	het	opzetten	van	twee	studieverenigingen	voor	dezelfde	studie	niet	
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mag	en	dat	het	goed	is	om	met	de	VU	en	de	VCSVU	om	de	tafel	te	gaan	zitten	hierover.	Max	
vraagt	hoeveel	geld	er	vanuit	de	opleiding	komt	voor	Chemunity.	Fay	antwoordt	dat	dat	
€16.000,-	is.	Er	volgt	applaus.	

Sverre	 legt	 de	 financiën	 uit	 en	 geeft	 aan	 dat	 zijn	 voornaamste	 doel	 hierbij	 het	1150	
financieel	gezond	houden	van	de	vereniging	betreft	en	er	voor	zorgen	dat	zo	veel	mogelijk	
geld	 van	 de	 vereniging	 bij	 de	 leden	 terug	 komt.	 Sverre	 licht	 toe	 dat	 de	 belangrijkste	
verandering	omtrent	financiële	zaken	het	samenvoegen	van	de	boekhoudingen	van	het	
Amsterdams	Chemisch	Dispuut	en	de	Activiteiten-	en	BorrelCommissie.	Sverre	geeft	aan	
dat	het	samenvoegen	al	is	besproken	tijdens	de	Verkiezings-ALV.	Sverre	noemt	ook	dat	1155	
de	startbalans	van	deze	boekhouding	zal	worden	besproken	later	deze	ALV.	Sverre	geeft	
aan	dat	dit	het	werk	van	de	penningmeester	makkelijk	maakt	en	er	een	aantal	kosten	
worden	weggenomen.	

Sverre	benoemt	verder	dat	de	acquisitiecommissie	zal	streven	naar	het	uitbreiden	
van	het	bereik	waarin	potentiële	bedrijven	worden	gezocht	en	zal	er	worden	gekeken	1160	
naar	het	promoten	in	het	hok.	Sverre	noemt	hierbij	als	voorbeeld	promotie	op	de	koelkast.	
Daarnaast	 zullen	huidige	 contacten	worden	onderhouden	en	 zullen	de	huidige	prijzen	
worden	gecorrigeerd	voor	inflatie.	Sverre	vraagt	of	hier	vragen	over	zijn.	
	 Siza	vraagt	hoe	er	op	de	koelkast	zal	worden	gepromoot.	Sverre	antwoordt	dat	
promotie	 op	 de	 koelkast	 in	 de	 bovenbalk	 geplaatst	 kan	worden.	 Siza	 vraagt	 of	 Sverre	1165	
daadwerkelijk	denkt	dat	men	daarvoor	wil	betalen,	gezien	de	grootte	van	die	balk.	Sverre	
antwoordt	dat	hij	denkt	dat	er	afnemers	zullen	zijn	hiervoor.	Bart	haakt	 in	en	zegt	dat	
broertjesverenigingen	die	ook	vaak	doen.	 Siza	 zegt	dat	het	goed	 is	 als	men	ervoor	wil	
betalen.	Floris	vraagt	of	er	ook	nog	acquisitie	opgehaald	zal	worden	voor	promotie	bij	
specifieke	activiteiten.	Sverre	antwoordt	dat	dit	gekoppeld	zal	worden	aan	de	activiteiten	1170	
van	de	LEC.	Floris	vraagt	of	er	ook	plannen	zijn	voor	activiteit-specifieke	promotie	buiten	
lezingen	om.	Bente	geeft	aan	dat	OGD	ooit	heeft	aangeboden	een	borrel	te	sponsoren	en	
dat	dit	mogelijk	is	en	hiernaar	gekeken	worden.	Bente	vraagt	verder	of	scope	aangepast	
kan	worden	naar	het	Nederlandse	woord	bereik.		
	 Bart	zegt	dat	er	in	het	beleidsplan	staat	dat	de	prijzen	van	de	acquisitie	omhoog	1175	
gaan	vanwege	inflatie	en	vraagt	hoeveel	er	dan	bij	de	prijzen	wordt	opgeteld.	Sverre	geeft	
aan	de	laatst	genoemde	inflatie	te	gebruiken.	Bart	geeft	aan	dat	inflatie	ook	meetelt	voor	
bedrijven	en	dat	hier	rekening	mee	gehouden	moet	worden.	Sverre	zegt	dat	bedrijven	ook	
meer	 geld	 krijgen	 vanwege	 het	 meerekenen	 van	 de	 inflatie.	 Bente	 noemt	 dat	 de	
acquisitiebedragen	 in	2019-2020	zijn	aangepast	en	Bart	voegt	 toe	dat	ze	zijn	verlaagd	1180	
omdat	 de	 acquisitieonderdelen	 te	weinig	werden	 afgenomen.	 Bente	 vindt	 dat	 ze	 best	
omhoog	kunnen.	Tim	zegt	dat	de	prijzen	niet	gecorreleerd	zullen	worden	aan	de	inflatie,	
maar	dat	ze	wel	omhoog	gaan.	Bente	zegt	dat	het	kandidaatsbestuur	ervoor	moet	zorgen	
dat	 je	 altijd	wel	 een	minimumbedrag	 hebt	wat	 je	 aanhoudt.	 Floris	 vraagt	wat	 er	 gaat	
gebeuren	 met	 de	 prijzen	 van	 artikelen	 bij	 de	 hokverkoop	 als	 de	 inflatie	 hier	 wordt	1185	
opgegooid	voor	het	verhogen	van	de	prijzen.	Tim	antwoordt	dat	die	prijzen	zijn	gekoppeld	
aan	de	inkoopprijs	en	dat	dat	dus	losstaat	hiervan.	Floris	vraagt	of	dat	betekent	dat	het	
bier	op	de	borrels	even	duur	blijft.	Tim	antwoordt	dat	dat	het	geval	is.	Lars	vraagt	of	er	
ook	is	nagedacht	over	het	sponsoren	van	een	zeker	zaalvoetbalteam.	Er	volgt	gelach	en	
Sverre	antwoordt	dat	het	zaalvoetbalteam	losstaat	van	het	ACD.		 	1190	

Ben	geeft	aan	dat	er	dus	net	is	gezegd	dat	de	prijzen	weer	verlaagd	zullen	worden	
als	deze	te	hoog	blijken	en	de	afname	te	laag	is	en	vraagt	of	het	dan	ook	het	plan	is	om	
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bedrijven	die	voorheen	aangaven	af	te	zien	wegens	de	prijzen	weer	te	benaderen.	Sverre	
antwoordt	dat	dat	het	plan	is.	Ben	raadt	dat	ten	zeerste	af	omdat	je	dan	toegeeft	dat	de	
prijzen	 niet	 vast	 staan	 en	 dat	 er	 te	 onderhandelen	 is	 over	 de	 prijzen,	wat	 niet	 geheel	1195	
gunstig	 is	voor	het	ACD.	Bente	 is	het	hier	mee	eens	en	 legt	uit	dat	acquisitie	altijd	een	
onderhandeling	is	en	dat	er	gewoon	een	minimum	moet	zijn	dat	je	wil	ontvangen	voor	
een	specifiek	onderdeel	van	de	acquisitie.	Anne-Fay	vraagt	of	de	zin	over	de	acquisitie	en	
inflatie	wel	moet	blijven	staan.	Tim	antwoordt	dat	die	zal	blijven	staan,	gezien	het	wel	
gekoppeld	zal	worden	aan	de	inflatie	en	dat	dat	onze	officiële	reden	voor	het	verhogen	1200	
van	de	prijzen	is.		

Max	neemt	het	over	van	Sverre	en	benoemt	dat	de	Activiteiten	en	barcommissie	
wordt	opgesplitst	 in	een	activiteiten	commissie	en	een	barcommissie	om	zodoende	de	
werkdruk	van	de	oude	ABC	te	verlichten.	Max	geeft	aan	dat	de	voorzitterspositie	van	de	
Algemene	BarCommissie	zal	worden	vervuld	door	de	Commissaris	Intern	en	dat	de	rol	1205	
van	 de	 penningmeester	 binnen	 deze	 nieuwe	 ABC	 een	 lichtere	 werkdruk	 zal	 krijgen	
vanwege	het	wegnemen	van	de	boekhoudtaken.	Max	geeft	vervolgens	aan	dat	er	buiten	
de	 ABC	 ook	 nog	 een	 secundaire	 groep	 voor	 tappers	 gemaakt	 zal	 worden	welke	 geen	
verantwoordelijkheid	heeft	voor	de	taken	van	de	ABC	maar	wel	gebruikt	zal	worden	om	
het	vinden	van	tappers	makkelijker	te	maken.	Max	voegt	hieraan	toe	dat	er	wel	van	deze	1210	
groep	zal	worden	verwacht	een	certificaat	verantwoordelijk	tappen	te	halen	en	aanwezig	
te	zijn	bij	de	tapcursus.	

Sam	vraagt	waarom	de	Commissaris	Promotie	niet	in	de	PromotieCommissie	zit.	
Perry	 antwoordt	 dat	 dat	 dit	 jaar	 verprutst	 is.	 Carlijn	 haakt	 in	 en	 zegt	 dat	 ze	 wel	 de	
puntentelling	deed,	maar	er	niet	in	zat.	Sam	noemt	dat	dat	dan	een	uitzondering	hoort	te	1215	
zijn	en	dat	het	nu	hoort	door	te	gaan	zoals	het	altijd	is	geweest.	Sam	vraagt	vervolgens	dat	
de	tappersgroep	voorrang	krijgt	voor	het	tappen	en	dat	hij	dus	niet	meer	kan	tappen	als	
hij	 dat	wil.	Max	 antwoordt	 dat	 dat	 niet	 het	 geval	 is	 en	 dat	 het	 de	 bedoeling	 is	 dat	 de	
tappersgroep	een	laatste	oplossing	is	als	alternatief	voor	het	gebruikelijke	promoten	in	
de	Guardians	Whatsappgroep.	Max	geeft	aan	dat	niet	iedereen	die	zou	willen	tappen	in	1220	
die	groep	zit.		
	 Sam	vraagt	vervolgens	of	er	ook	een	mimimaal	aantal	personen	per	dienst	achter	
de	tap	staat.	Max	antwoordt	dat	er	mimimaal	een	persoon	met	het	certificaat	achter	de	
tap	 zal	 staan,	 zoals	 dat	 nu	 al	 het	 geval	 is.	 Jari	 vraagt	 hoe	 vaak	 een	 persoon	 in	 de	
tappersgroep	verwacht	wordt	te	tappen.	Max	antwoordt	dat	er	geen	verwachting	is	en	dat	1225	
dit	enkel	is	om	mensen	te	bereiken	voor	het	tappen.	Jari	vraagt	verder	wat	er	gebeurt	als	
er	alsnog	geen	mensen	gevonden	kunnen	worden	voor	de	tapperslijst	en	of	er	dan	alsnog	
weer	gepromoot	wordt	in	de	Guardians.	Max	antwoordt	dat	dat	een	van	de	oplossingen	
is,	maar	er	ook	andere	maatregelen	genomen	zullen	worden.	Jari	vraagt	daarna	of	hij	een	
cursus	moet	volgen	als	hij	wil	tappen	vanaf	nu.	Sam	zegt	dat	hij	dat	net	heeft	gevraagd	en	1230	
het	 antwoord	 nee	 was.	 Michelle	 vraagt	 wat	 nu	 het	 nut	 is	 van	 de	 tapperslijst.	 Max	
antwoordt	dat	dit	enkel	is	om	de	werkdruk	te	verlagen	van	de	ABC	en	om	ervoor	te	zorgen	
dat	er	altijd	 iemand	 is	die	verantwoordelijke	kan	zijn	achter	de	 tap	als	er	geen	ABC’er	
beschikbaar	is	gezien	de	mensen	in	de	tappersgroep	dezelfde	bevoegdheden	hebben.	Fay	
haakt	in	dat	dit	een	goed	idee	is	gezien	de	huidige	ABC	uit	vijf	personen	bestaat.		1235	

Perry	vindt	de	tapperslijst	een	goed	idee,	maar	raadt	het	sterkt	af	dat	mensen	die	
niet	 in	 de	 ABC	 zitten	 als	 verantwoordelijke	 achter	 de	 tap	 te	 zetten	 omdat	 de	
dienstverantwoordelijke	meer	doet	dan	alleen	tappen.	Max	geeft	aan	dat	het	idee	om	er	
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een	niet-ABC’er	als	dienstverantwoordelijke	te	hebben	een	worst-case	scenario	is.	Martijn	
haakt	in	en	zegt	dat	er	meestal	ook	wel	oud-ABC’ers	zijn	die	weten	hoe	het	werkt.	Sverre	1240	
geeft	aan	dat	er	in	het	afgelopen	jaar	ook	genoeg	uitval	was.	Perry	zegt	dat	er	gewoon	een	
actieve	ABC	moet	 zijn.	 Floris	 vraagt	of	deze	personen	dan	ook	 toegang	krijgen	 tot	het	
afvalhok.	 Max	 antwoordt	 van	 niet	 omdat	 de	 borrelbaas	 dit	 al	 heeft.	 Anne-Fay	 voegt	
hieraan	toe	dat	de	ABC’ers	achter	de	tap	meestal	ook	de	borrelbaas	roepen.		

Sam	vraagt	wat	het	certificaat	verantwoordelijk	tappen	inhoudt.	Max	antwoordt	1245	
dat	dit	een	online	cursus	is	die	iedereen	kan	maken.	Nadav	vraagt	of	het	niet	logischer	is	
om	de	naam	van	de	algemene	borrelcommissie	te	veranderen	zodat	er	geen	verwarring	
optreedt	met	de	activiteiten-	en	borrelcommissie.	Max	antwoordt	dat	de	keuze	voor	de	
naam	is	dat	het	de	commissie	is	die	bekend	staat	over	de	borrel	en	dat	de	verwarring	over	
twee	jaar	weer	over	is	en	de	naam	ABC	bekend	wil	houden.	Nadav	vraagt	waarom.	Max	1250	
antwoordt	dat	het	een	commissie	is	die	redelijk	lang	bestaat	en	de	naam	hoog	wil	houden.	
Nadav	noemt	dat	het	eerst	de	RoeterToeter	was	en	dat	de	ABC	pas	twaalf	jaar	bestaat.	

Siza	noemt	dat	ACTIE!	problematisch	 is	met	notulen	gezien	het	geïnterpreteerd	
kan	worden	als	een	actiepunt	en	vraagt	waarom	het	uitroepteken	op	het	eind	zit.	Anne-
Fay	antwoordt	dat	het	leuk	is.		1255	
	
Voorzitter	Martijn	ten	Brink	schorst	de	vergadering	om	21:30	
Voorzitter	Martijn	ten	Brink	hervat	de	vergadering	om	21:36	
	
Fay	 komt	 weer	 naar	 voren	 en	 vertelt	 dat	 Max	 al	 een	 korte	 uitleg	 over	 de	1260	
activiteitencommissie	heeft	gegeven	en	dat	zij	daar	aan	wilt	 toevoegen	dat	er	getracht	
wordt	dat	deze	commissie	maandelijks	een	activiteit	organiseert.	Dit	brengt	Fay	bij	het	
puntje	gecombineerde	activiteiten,	omdat	de	activiteiten	ook	samen	met	een	broertjes-	of	
zusjesvereniging	georganiseerd	kunnen	worden.	Fay	vertelt	ook	dat	er	gestreefd	wordt	
om	de	drie	feesten	die	het	ACD	heeft	in	een	jaar,	te	organiseren	met	andere	verenigingen.	1265	
Daarnaast	zal	het	kandidaatsbestuur	dit	jaar	ook	VU-borrels	organiseren	en	vertelt	Fay	
dat	er	momenteel	al	drie	gepland	zijn.	Fay	gaat	verder	met	dat	het	kandidaatsbestuur	de	
korting	 op	 tappersbier	 dit	 jaar	 zal	 verhogen	 tot	 50%	 procent.	 Hetzelfde	 zal	 ook	 gaan	
gelden	voor	 tapperswijn	en	daarnaast	wordt	ook	 tappersfris	geïntroduceerd	en	dit	zal	
gratis	zijn.	Vervolgens	vertelt	Fay	dat	naast	de	commissiemarkt	die	het	kandidaatsbestuur	1270	
al	 heeft	 georganiseerd,	 er	 op	 het	 einde	 van	 het	 jaar	 nog	 een	 commissiemarkt	
georganiseerd	 zal	 worden.	 Tot	 slot,	 vertelt	 Fay	 dat	 de	 HOCKEY	 of	 hokcommissie	 een	
nieuwe	commissie	is	en	dat	de	commissieleden	de	verantwoordelijkheden	krijgen	die	bij	
hoktoegang	horen	en	daarnaast	het	hok	leuk	mogen	aankleden	rond	de	feestdagen.	
	 Floris	vraagt	of	dit	betekent	dat	alle	feesten,	waaronder	de	ACD	verjaardag,	met	1275	
andere	verenigingen	gedaan	worden.	Fay	antwoordt	dat	dat	klopt.	Floris	vraagt	waarom	
hiervoor	is	gekozen.	Fay	antwoordt	dat	de	ACD	verjaardag	ook	bij	een	borrel	gevierd	kan	
worden	en	dat	het	ook	niet	al	te	verjaardagachtig	was	in	haar	eerste	jaar	met	Hakkers	en	
Kakkers.	Floris	zegt	dat	dat	door	Martijn	komt.	Er	volgt	gelach.	Floris	noemt	vervolgens	
dat	er	in	het	beleidsplan	staat	dat	het	tappersfris	in	flessen	zal	worden	geserveerd,	maar	1280	
geeft	aan	dat	op	die	manier	de	prik	eruit	gaat.	Max	geeft	aan	dat	het	fris	aanwezig	is	als	
aparte	 voorraad	 in	 flessen.	 Floris	 zegt	 dat	 er	 een	 knop	 kan	 worden	 gemaakt	 voor	
tappersfris.	Martijn	noemt	dat	er	ook	een	apart	pofaccount	gemaakt	kan	worden.	Max	zegt	
dat	hij	dit	moet	controleren,	maar	noemt	wel	dat	flessen	goedkoper	zijn	dan	blikjes.	Floris	
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weerlegt	dit	en	zegt	dat	dat	niet	het	geval	is	als	je	de	flessen	na	een	tijdje	moet	weggooien.	1285	
Fay	stelt	voor	het	idee	met	de	flessen	uit	het	beleidsplan	te	halen.	Bente	stelt	voor	een	
pofaccount	hiervoor	te	maken,	maar	Martijn	noemt	dat	hij	dat	net	zej.	Esther	stelt	voor	
om	kleinere	flessen	te	halen,	maar	Tim	haakt	in	en	zegt	dat	dan	het	voordeel	ten	opzichte	
van	blikken	wegvalt.	Fay	sluit	af	met	dat	er	naar	gekeken	zal	worden.		 	

Michelle	geeft	aan	dat	er	 in	het	beleidsplan	staat	geschreven	dat	er	drie	feesten	1290	
zullen	worden	georganiseerd,	maar	dat	er	niets	staat	over	FLUX.	Fay	geeft	aan	dat	FLUX	
niet	gerekend	wordt	als	feest.	Michelle	zegt	dat	dat	niet	veranderd	dat	er	niets	beschreven	
staat.	 Floris	 vraagt	 wat	 de	 plannen	 daarvoor	 zijn.	 Een	 stuk	 over	 FLUX	 zal	 worden	
toegevoegd	 aan	 het	 beleidsplan.	 Gijs	 geeft	 aan	 dat	 het	 leuk	 is	 om	de	 activiteiten	 af	 te	
stemmen	met	de	andere	verenigingen.	Nadav	zegt	dat	er	veel	activiteiten	zullen	komen	1295	
en	vraagt	hoe	er	gezorgd	dat	de	agenda	niet	te	vol	komt.	Fay	geeft	aan	dat	de	aantallen	in	
het	 beleidsplan	 een	 streven	 is.	 Nadav	 geeft	 aan	 dat	 het	 wenselijker	 is	 om	 minder	
activiteiten	met	veel	opkomst	dan	veel	activiteiten	met	weinig.	Martijn	geeft	aan	dat	een	
activiteit	per	maand	niet	aan	de	hoge	kant	is,	kijkend	naar	het	afgelopen	jaar.	

Siza	vraagt	hoe	voorkomen	wordt	dat	er	mensen	 in	de	HOCKEY	gaan	enkel	om	1300	
hoktoegang	te	krijgen.	Fay	antwoordt	dat	tot	nu	toe	Daan	enthousiast	is	dat	het	hok	de	
hele	dag	open	blijft.	Anne-Fay	voegt	hieraan	toe	dat	het	niet	de	bedoeling	is	dat	mensen	
enkel	de	HOCKEY	ingaan	om	hoktoegang	te	krijgen.	Siza	vraagt	hoe	dit	doel	dan	bereikt	
wordt.	Fay	antwoordt	dat	dit	zal	worden	geëvalueerd	gedurende	het	jaar.	Siza	geeft	aan	
dat	het	ergens	niet	erg	is	als	mensen	weinig	doen,	maar	voegt	toe	dat	er	wel	voor	moet	1305	
worden	gezorgd	dat	mensen	er	niet	enkel	bij	komen	vanwege	de	hoktoegang.	Jari	vraagt	
of	 er	 een	 schatting	 kan	 worden	 gegeven	 van	 hoeveel	 VU-borrels	 er	 zullen	 worden	
geregeld.	Fay	antwoordt	dat	dat	er	nu	vijf	zijn.	Max	voegt	toe	dat	er	daarnaast	minimaal	
een	of	meer	op	de	VU	zullen	worden	geregeld	zonder	andere	verenigingen.	 Jari	vraagt	
vervolgens	of	er	een	borrel	zal	zijn	op	de	UvA	als	er	een	is	op	de	VU.	Fay	antwoordt	dat	1310	
het	eraan	ligt	op	welke	dag	hij	is	en	noemt	het	voorbeeld	dat	er	vrijdag	geen	borrel	zal	zijn	
op	de	UvA	als	er	een	op	donderdag	op	de	VU	is	en	noemt	Max	dat	hij	 liever	geen	twee	
borrels	per	week	heeft.	

Floris	 vraagt	 of	 de	 HOCKEY	 en	 DeCo	 niet	 gewoon	 precies	 hetzelfde	 zijn.	 Fay	
antwoordt	 dat	 de	 twee	 commissies	 niet	 helemaal	 hetzelfde	 zijn	 want	 HOCKEYleden	1315	
krijgen	wel	 toegang.	Anne-Fay	 voegt	 toe	dat	 het	 doel	 van	de	DeCo	meer	 knutselen	 en	
decoratie	is	en	dat	de	HOCKEY	als	doel	heeft	om	het	hok	open	te	houden.	Floris	vraagt	of	
ze	ook	een	hockeystok	krijgen.	Er	volgt	gelach.	Jari	geeft	aan	nog	vragen	te	hebben	over	
het	VU-hok	en	vraagt	of	dat	later	komt.	Anne-Fay	geeft	aan	dat	het	VU-hok	ook	nog	wordt	
besproken	 bij	 algemene	 zaken.	 Perry	 merkt	 op	 dat	 HOCKEY	 als	 afkorting	 voor	 de	1320	
HokCommissie	nergens	op	slaat	en	dat	dat	ook	geld	voor	iemand	die	dyslectisch	is.	Fay	
geeft	aan	dat	de	naam	begon	als	een	grap	en	toen	is	doorgevoerd.	Martijn	zegt	dat	het	
kandidaatsbestuur	 zelf	het	 recht	heeft	om	een	naam	 te	verzinnen.	 Sam	vindt	de	naam	
HOCKEY	wel	leuk.	

Fay	 gaat	 verder	 met	 het	 thema	 sociale	 veiligheid	 en	 begint	 te	 vertellen	 dat	1325	
broertjesverenigingen	Congo	en	Spectrum	bezig	zijn	met	het	opstellen	van	een	protocol	
en	wanneer	deze	af	is	zal	deze	verspreid	worden	onder	de	besturen	van	BVO.	Fay	vertelt	
dat	 het	 protocol	 zal	 fungeren	 als	 een	 soort	 gids	 met	 hoe	 bestuursleden,	 maar	 ook	
bijvoorbeeld	leden	van	barcommissies,	kunnen	handelen	in	bepaalde	situaties.	Dit	zullen	
geen	 gedragsregels	 zijn	maar	 richtlijnen	 over	 hoe	 bestuursleden	 bijvoorbeeld	 iemand	1330	
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zouden	moeten	aanspreken	wanneer	een	grens	is	overschreden.		Fay	gaat	verder	met	dat	
het	kandidaatsbestuur	ernaar	streeft	om	twee	vertrouwenspersonen	te	hebben	binnen	
de	vereniging	en	dat	het	kandidaatsbestuur	tijdens	hun	bestuursjaar	ook	de	cursus	sociale	
veiligheid	zal	voltooien.	Fay	sluit	af	met	dat	in	het	inschrijfformulier	er	momenteel	wordt	
gevraagd	 naar	 geslacht	 en	 dat	 het	 kandidaatsbestuur	 deze	 vraag	 wil	 aanpassen	 naar	1335	
gender,	hetgeen	hoe	iemand	zich	identificeert.	Hierdoor	komen	naast	man	en	vrouw	nog	
de	opties	overig	en	anders:	erbij.	Fay	vertelt	nog	dat	huidige	leden	een	verzoek	kunnen	
indienen	 om	 hun	 gender	 aan	 te	 passen	 en	 dat	 anders	 het	 geslacht	 overgenomen	 zal	
worden	voor	gender.	

Michelle	vraagt	wat	het	protocol	in	zou	houden.	Fay	legt	het	protocol	uit	in	dezelfde	1340	
woorden	als	bij	de	uitleg	van	de	dia	en	geeft	aan	dat	het	meer	aanspreken	dan	actie.	Bente	
zegt	dat	het	zo	niet	in	het	beleidsplan	staat	en	dat	het	moet	worden	aangepast	en	dat	het	
nu	lijkt	als	het	de	bedoeling	is	dat	het	kandidaatsbestuur	als	politieagent	gaat	spelen	en	
vraagt	ook	waarom	dit	niet	FSR	breed	wordt	geregeld.	Er	wordt	geen	antwoord	gegeven	
op	de	vraag,	maar	Fay	geeft	aan	dat	dit	zal	worden	aangepast	in	het	beleidsplan.	Jari	deelt	1345	
mee	te	herinneren	dat	dit	een	tijd	geleden	bij	de	BVO	opkwam	als	idee,	maar	dat	niemand	
het	zag	zitten	en	dat	dat	is	waarom	Spectrum	en	CONGO	het	zelf	doen.	Jari	beaamt	ook	dat	
het	in	het	beleidsplan	staat	geschreven	alsof	het	de	bedoeling	is	dat	het	kandidaatsbestuur	
voor	politieagent	gaat	spelen.	Ook	noemt	Jari	dat	de	Science	Park	campus	al	regels	heeft	
over	dit	onderwerp.	Bente	haakt	in	en	zegt	dat	die	regels	minder	uitgebreid	zijn	dan	het	1350	
protocol	en	raadt	het	kandidaatsbestuur	aan	hier	ook	naar	te	kijken,	maar	dat	het	ergens	
niet	nodig	is	om	hier	zelf	achteraan	te	gaan,	wegens	het	feit	dat	dat	centraal	geregeld	kan	
worden	en	dat	het	kandidaatsbestuur	al	veel	wil	doen.	Sverre	haakt	hierop	in	en	noemt	
dat	hij	uit	persoonlijke	sferen	vooral	mee	heeft	gekregen	dat	besturen	niet	goed	weten	
hoe	ze	hiermee	moeten	omgaan	mocht	er	iets	gebeuren	in	de	verenigingssfeer	en	dat	dit	1355	
opgelost	 kan	worden	 via	 het	 protocol.	 	 Bente	 zegt	 dat	 er	 dan	wel	 voor	moet	worden	
gezorgd	 dat	 alle	 verenigingen	 meegepakt	 worden	 hierin.	 Sverre	 noemt	 dat	 andere	
verenigingen	geïnteresseerd	zijn	en	dat	ze	willen	aansluiten	bij	het	protocol.	Jari	noemt	
verder	dat	er	niet	in	beleidsplan	moet	komen	dat	er	regels	komen	over	hoe	men	zich	hoort	
te	gedragen.	Michelle	vindt	handvaten	een	mooie	omschrijving	van	wat	er	aankomt.	Bente	1360	
voegt	hieraan	toe	dat	het	handig	is	als	iemand	alle	wijzigingen	opschrijft.	Anne-Fay	geeft	
aan	dat	zij	daar	al	mee	bezig	is.		

Jari	vraagt	of	er	met	de	cursus	vertrouwelijk	aanspreekpunt	de	VU	cursus	bedoeld	
wordt.	Fay	antwoordt	dat	dit	het	geval	is	en	Tim	voegt	toe	dat	er	ook	een	andere	cursus	
gevolgd	kan	worden	als	de	VU	cursus	niet	beschikbaar	is.	Jari	vraagt	dus	of	hij	het	nog	zal	1365	
horen	als	deze	weer	georganiseerd	wordt.	Anne-Fay	antwoordt	dat	er	zelfs	al	mailcontact	
over	is.	 Jari	benoemt	dat	hij	en	Siza	het	een	goed	idee	zouden	vinden	om	een	activiteit	
over	sociale	veiligheid	te	organiseren,	dat	de	vertrouwenspersoon	van	de	FNWI	dit	ook	
wil	 en	 vraagt	 of	 het	 kandidaatsbestuur	 dit	 ook	 van	 plan	 is.	 Perry	 geeft	 aan	 dat	 het	
kandidaatsbestuur	zich	incorrect	beschrijft	als	bestuur	in	deze	sectie	van	het	beleidsplan.	1370	
Anne-Fay	geeft	aan	dat	dit	bewust	gedaan	is	omdat	ze	hebben	gelet	op	de	tijdsvorm	van	
de	zin.	Perry	vraagt	vervolgens	of	het	niet	beter	is	om	de	hele	vraag	over	het	geslacht	weg	
te	halen.	Fay	antwoordt	dat	dat	wel	overwogen	is,	maar	dat	het	beter	leek	deze	manier	te	
gebruiken.	Jari	en	Michelle	geven	allebei	aan	dat	er	in	onze	privacyverklaring	staat	dat	wij	
vragen	om	geslacht	voor	het	correct	opschrijven	van	de	aanhef	in	e-mails	en	brieven	en	1375	
dat	er	daarom	beter	naar	gender	gevraagd	kan	worden.	Sverre	noemt	dat	dat	ook	gaan	
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doen.	Michelle	 raadt	 het	 kandidaatsbestuur	wel	 de	Nederlandse	woord	 van	 gender	 te	
gebruiken.	Jari	noemt	ook	dat	er	een	optie	bij	kan	dat	de	persoon	in	kwestie	liever	niet	
over	dit	onderwerp	spreekt.	Bente	noemt	ook	nog	dat	het	organiseren	van	een	sociale	
veiligheidsactiviteit	 ook	 een	 goed	moment	 is	 om	mensen	 te	 enthousiasmeren	 voor	 de	1380	
positie	van	vertrouwenspersoon.	Siza	vraagt	of	er	voor	het	bespreken	van	het	protocol	
ook	 de	 vertrouwenspersonen	 erbij	 komen.	Martijn	 antwoordt	 dat	 zij	 zijn	 uitgenodigd	
voor	het	volgende	BVO.	 

Fay	begint	aan	de	laatste	slide,	algemene	zaken,	en	vertelt	dat	er	wordt	gestreefd	
om	tegen	het	einde	van	het	bestuursjaar	van	het	kandidaatsbestuur	een	functionele	raad	1385	
van	advies	te	hebben.	Fay	zegt	dat	specifieke	details	staat	beschreven	in	het	beleidsplan.	
Fay	gaat	verder	met	dat	het	eten	voor	de	ALV’s	weer	gratis	zal	zijn	en	dat	daarnaast	ook	
weer	gratis	snacks	en	fris	aanwezig	zijn	zullen	tijdens	de	ALV’s.	Vervolgens	vertelt	Fay	dat	
het	 kandidaatsbestuur	 zeven	 hokdiensten	 per	 week	 zal	 draaien	 en	 dat	 hoktoegang	
verleend	 zal	 blijven	 aan	 bestuursleden,	 actieve	 oud-bestuursleden,	 ABC-leden,	1390	
commissievoorzitters	en	binnenkort	ook	voor	leden	van	HOCKEY.	Daarnaast,	vertelt	Fay	
dat	er	wordt	gestreefd	om	een	feedbacksessie	te	organiseren	voor	elke	commissie	dit	jaar	
en	dat	Het	Beste	Idee	van	ACD,	een	idee	van	bestuur	73,	herintroduceert	zal	worden	en	
dat	€1000	begroot	wordt	als	reservering	zodat	leuke	ideeën	kunnen	uitgevoerd	worden	
met	dit	geld.	Fay	sluit	af	met	dat	het	resterende	bedrag	dat	het	ACD	mag	spenderen	aan	1395	
VU-inboedel	dit	jaar	uitgegeven	zal	worden	en	dat	hier	rekening	wordt	gehouden	met	de	
ideeën	die	leden	eerder	hebt.	

Martijn	 vraagt	 of	 het	 beste	 idee	 van	 het	 ACD	 bedoeld	 is	 voor	 de	 inkoop	 van	
materialen	of	commissies.	Fay	antwoordt	dat	het	bedoeld	is	voor	activiteiten,	commissies	
en	materiaal.	 Sam	geeft	 aan	dat	het	 leuk	 is	voor	oud-leden	om	mee	 te	helpen	met	het	1400	
opzetten	van	de	raad	van	advies	en	dat	hij	veel	heeft	gemaild	en	dat	dit	allemaal	nog	in	de	
ACD	mail	staat.	
	 Sam	vraagt	of	er	nu	gesproken	kan	worden	over	het	budget	voor	het	beste	idee	van	
het	ACD.	Tim	antwoordt	dat	hij	dat	liever	heeft	bij	de	begroting.	Anne-Fay	zegt	dat	het	wel	
in	het	beleidsplan	ook	staat.	Het	zal	ook	in	het	beleidsplan	gehaald	worden.	Sam	begint	1405	
dan	over	het	feit	dat	we	hier	al	erg	lang	zitten	en	vraagt	of	er	is	nagedacht	over	het	idee	is	
om	 de	 begroting	 en	 de	 realisaties	 te	 splitsen	 in	 twee	 ALV’s.	 Tim	 antwoordt	 dat	 hij	
daarnaar	heeft	gekeken	en	dat	het	qua	tijd	gewoon	slecht	samenvalt.	Tim	noemt	dat	de	
begroting	 zo	 snel	 mogelijk	 na	 de	 opening	 van	 het	 nieuwe	 boekjaar	 ingestemd	 moet	
worden	 en	 dat	 de	 realisatie	 zo	 snel	 mogelijk	 na	 het	 sluiten	 van	 het	 oude	 boekjaar	1410	
besproken	moet	worden.	Sverre	noemt	dat	dit	het	 liefst	op	hetzelfde	moment	gebeurt	
omdat	de	realisatie	anders	door	moet	gaan	omdat	er	dan	nog	geen	begroting	is	voor	het	
komende	jaar	en	dat	daar	dus	problemen	van	komen.	Sam	vraagt	of	hier	dan	wel	naar	
gekeken	 kan	 worden.	 Sverre	 antwoordt	 dat	 dat	 zal	 gebeuren	 en	 dat	 het	
kandidaatsbestuur	 open	 staat	 voor	 suggesties.	 Sam	 noemt	 dat	 er	 dan	 ook	1415	
evaluatiemomenten	moeten	komen.	Martijn	haakt	in	en	zegt	dat	het	HR	en	de	statuten	
dan	 ook	 moeten	 worden	 omgegooid.	 Sam	 voegt	 toe	 dat	 die	 wijzigingen	 dan	 ook	
geëvalueerd	moeten	worden.	Sam	zegt	dat	we	nu	eigenlijk	normale	verkiezingen	hebben	
gehad	en	dat	er	nagedacht	moet	worden	over	de	manier	waarop	wij	de	Wissel-ALV	wordt	
ingericht.		1420	

Jari	noemt	dat	er	bij	de	beleidsideeën	voorbij	kwam	dat	er	gewerkt	wordt	aan	het	
leuker	maken	van	de	ALV’s	en	zegt	dat	er	is	ingevoerd	dat	er	nu	gratis	eten	en	drinken	is	
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en	vraagt	of	er	nog	andere	ideeën	zijn.	Anne-Fay	antwoordt	dat	de	ALV	nog	kan	worden	
opgefleurd	met	extra	promotie.	Max	vindt	wel	dat	de	ALV	niet	verkocht	moet	worden	
omdat	je	dan	ook	mensen	trekt	die	er	niet	willen	zijn.	Bart	geeft	aan	dat	een	voorbeeld	1425	
hiervan	is	dat	mensen	naar	buiten	lopen	om	alcohol	te	drinken.	

Jari	 vraagt	 vervolgens	 hoe	 het	 zit	met	 VU	 frisdrank	 en	 de	 snackvoorraad.	Max	
antwoordt	 dat	 de	 flessenvoorraad	 niet	 toereikend	 is	 en	 dat	 de	 ABC	 gaat	 kijken	 naar	
oplossingen.	Max	voegt	toe	dat	er	een	oplossing	is	en	die	gaat	implementeren.	Sam	vraagt	
wat	het	plan	is.	Anne-Fay	antwoordt	dat	dat	niet	voor	nu	is.	Jari	geeft	vervolgens	aan	dat	1430	
er	ooit	het	idee	was	om	gratis	tosti’s	aan	te	bieden	en	vraagt	of	dit	terug	komt.	Anne-Fay	
herhaalt	dat	dat	niet	voor	nu	is	om	te	bespreken.	Jari	vraagt	daarna	hoe	het	staat	met	de	
verhuizing	van	het	ACD	naar	de	AB-vleugel.	Tim	geeft	aan	dat	er	lange	termijnplannen	zijn	
voor	2026	en	dat	er	op	korte	termijn	geen	concrete	plannen	zijn.	Michelle	vraagt	of	de	
gesprekken	met	Celia	wel	voortgezet	worden.	Tim	antwoordt	dat	dat	zeker	het	geval	is.	1435	
Jari	vraagt	tot	slot	hoe	het	staat	met	de	NU-huiskamer.	Fay	antwoordt	dat	deze	gebruikt	
kan	worden,	maar	dat	er	niet	gedronken	mag	worden.		

Martijn	dient	een	motie	in	om	het	beleidsplan	goed	te	keuren,	onder	voorbehoud	
dat	de	wijzigingen	dat	Carlijn	de	OCT	bezoekt	 in	plaats	van	 in	plaats	zal	nemen	en	dat	
Carlijn	in	Chemunity	zal	plaatsenemen,	dat	Max	de	bestuursverantwoordelijke	is	van	de	1440	
Feestcommissie,	 dat	 er	 voor	 de	 tentamenbank	 geen	 contact	 door	 het	 bestuur	 wordt	
opgenomen	met	 professoren,	 maar	 dat	 in	 plaats	 daarvan	 de	 opleiding	 dit	 contact	 zal	
opnemen,	dat	er	wordt	opgenomen	in	het	beleidsplan	dat	het	aantal	excursies	en	lezingen	
en	 minimumstreven	 is	 in	 plaats	 van	 een	 exact	 streven,	 dat	 het	 afkorten	 van	 Alumni	
Bijzondere	Chemici	naar	ABC	wordt	stopgezet	en	enige	malen	dat	dit	is	gebeurd	wordt	1445	
geschapt	uit	het	beleidsplan,	dat	het	gebruik	van	het	woord	“scope”	wordt	veranderd	naar	
bereik,	dat	FLUX	wordt	toegevoegd	aan	de	sectie	over	de	feesten,	dat	de	tapperskorting	
voor	tappersfris	niet	meer	zal	worden	beschreven	als	een	aparte	voorraad	of	iets	anders	
specifieks	 wat	 de	 keuzemogelijkheid	 voor	 de	 implementatie	 beperkt,	 dat	 “regels	 en	
afspraken”	 omtrent	 het	 opzetten	 van	 een	 sociaal	 veiligheidsprotocol	wordt	 veranderd	1450	
naar	 “handvaten”	 en	 dat	 er	 extra	 opties	 worden	 toegevoegd	 over	 de	 vraag	 omtrent	
identificatie.	De	motie	wordt	per	acclamatie	behandeld.	De	motie	wordt	per	acclamatie	
aangenomen.	Er	volgt	applaus.		
	
15. Startbalans	boekjaar	2022-2023	1455	

Tim	begint	met	het	uitleggen	van	de	startbalans	en	noemt	dat	de	startbalans	een	som	is	
van	de	eindbalans	van	de	ABC	en	de	eindbalans	van	het	ACD.	Tim	voegt	hieraan	toe	dat	de	
voorraad	van	de	ABC	is	opgesplitst	in	voorraad	die	het	lage	btw	tarief	heeft	en	voorraad	
bier	en	wijn	met	het	hoge	btw	tarief.	Daarnaast	zijn	alle	interne	debiteuren	en	crediteuren	
tussen	het	ACD	en	de	ABC	tegen	elkaar	weggestreept.	Tim	noemt	dat	hieruit	volgt	dat	we	1460	
een	eigen	vermogen	van	€46.000,-	hebben,	wat	heel	hoog	is	en	afgebouwd	moet	worden	
waardoor	we	nog	een	verliesbegroting	kunnen	verantwoorden,	en	ook	voor	de	volgende	
jaren	dure	projecten	kunnen	financieren	waar	nodig.	
Floris	vraagt	waar	de	overige	drankjes	komen.	Tim	antwoordt	dat	deze	onder	de	post	
hoog	 overig	 vallen.	 Floris	 vraagt	 waarom	 die	 dan	 niet	 op	 de	 startbalans	 staat.	 Tim	1465	
antwoordt	dat	dat	komt	doordat	we	op	dit	moment	geen	voorraad	daarvan	hebben	door	
FLUX.	Er	volgt	applaus.		
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16. Begroting	77ste	bestuur	des	ACDs	
Bente	dient	een	motie	in	om	enkel	de	verliesbegroting	te	bespreken.	De	motie	wordt	per	1470	
acclamatie	behandeld.	De	motie	wordt	per	acclamatie	aangenomen.	

Sverre	komt	naar	 voren	 en	begint	met	de	opmerkingen	dat	het	 cumulatief	 niet	
goed	optelt	bij	de	KookCommissie	en	dat	dat	nog	wordt	aangepast.		

Sverre	begint	met	het	uitleggen	van	de	begroting	aan	de	kant	van	de	inkomsten.	
Hier	noemt	hij	dat	de	inkomsten	bij	de	bachelorstudenten	al	zijn	gerealiseerd,	gezien	deze	1475	
zich	hebben	ingeschreven	en	hebben	betaald	en	dat	we	bij	de	masterstudenten	nu	op	de	
helft	zitten,	waarmee	Sverre	dit	een	realistische	schatting	vindt.	Sverre	noemt	vervolgens	
dat	de	subsidies	nog	zullen	worden	uitgekeerd	samen	met	de	inboedelbijdrage	en	dat	de	
donaties	gebaseerd	zijn	op	vorige	jaren.	
	 Sverre	 geeft	 daarna	 aan	 dat	 het	 acquisitiedoel	 is	 verhoogd	 met	 €500,-	 omdat	1480	
Sverre	 en	 het	 77ste	 kandidaatsbestuur	 denken	 dat	 het	 haalbaar	 is,	 aangezien	 Ben	 dit	
bedrag	ook	heeft	gehaald	aan	het	einde	van	een	pandemie.	Sverre	noemt	ook	dat	de	er	nu	
nog	contracten	lopen	die	al	geld	in	het	laatje	zullen	brengen	en	dat	de	commissie	nu	zal	
bestaan	uit	Ben,	Tim	en	Sverre.	
	 Sverre	gaat	vervolgens	door	naar	de	verkopen	van	de	ABC	en	geeft	aan	dat	het	1485	
winstmarge	bij	de	verkopen	achter	de	bedragen	staat.	Sverre	legt	uit	dat	hier	te	zien	is	dat	
de	winst	 op	producten	die	 onder	btw	 laag	 vallen	 is	 verlaagd	naar	9%	en	de	winst	 op	
producten	die	onder	btw	hoog	vallen	is	verlaagd	naar	21%.	Sverre	legt	ook	uit	dat	er	uit	
hoog	overig	meer	winst	zal	komen	dan	de	eerder	aangegeven	22%,	waardoor	er	nu	meer	
geld	te	besteden	is	door	dit	correct	mee	te	nemen.	Daarnaast	voegt	Sverre	toe	dat	dit	ook	1490	
betekent	dat	verliesbegrotingen	daadwerkelijk	gehaald	kunnen	worden	en	dat	hier	ook	
onder	 valt	 dat	 de	 hectoliterkorting	 op	 de	 fusten	 nu	 ook	 wordt	 meegenomen	 in	 de	
begroting.	Sverre	sluit	de	inkomsten	af	met	een	totaal	van	€39.743,96.	

Bente	begint	met	een	punt	over	de	opmaak	en	noemt	dat	het	raar	is	aantallen	en	
winstmarges	in	dezelfde	kolom	te	hebben	en	vraagt	of	dit	kan	worden	opgesplitst.	Sverre	1495	
legt	uit	dat	het	 idee	nu	 is	dat	die	kolom	voor	vermenigvuldigingsfactoren	 is.	Anne-Fay	
vraagt	waar	alcoholvrij	staat.	Sverre	antwoordt	dat	dat	bij	btw	laag	staat.	Floris	geeft	aan	
dat	er	nu	staat	dat	het	acquisitiedoel	€4500,-	 is	maar	er	nog	wel	extra	geld	binnen	zal	
komen	en	vraagt	vervolgens	waar	het	geld	dat	vanuit	vorig	academisch	jaar	nog	niet	is	
binnengekomen	 terecht	 zal	 komen.	 Sverre	 antwoordt	 dat	 het	 niet	 als	 debiteur	1500	
aangemerkt	zal	worden.	Floris	vraagt	vervolgens	dat	het	wel	zojuist	bij	de	realisatie	 is	
aangemerkt	 als	 geld	 van	 het	 76ste	 bestuursjaar.	 Sverre	 antwoordt	 dat	 het	 een	 ander	
acquisitiedoel	is.	Bart	geeft	aan	dat	het	in	het	verleden	is	boekgehouden	zodat	nog	niet	
geïnde	contracten	als	debiteur	zijn	aangemerkt	en	dat	het	nu	wordt	boekgehouden	in	het	
jaar	waarin	het	geld	binnenkomt	in	plaats	van	wanneer	de	samenwerkingsovereenkomst	1505	
getekend	is.	Ben	geeft	aan	dat	er	op	die	manier	dus	geen	rekening	is	gehouden	met	die	
extra	inkomsten.	Sverre	probeert	Ben	te	overtuigen	dat	er	wel	rekening	mee	is	gehouden,	
maar	Ben	weerlegt	dit	en	zegt	dat	er	nog	geld	moet	binnenkomen	uit	zijn	acquisitiejaar,	
welke	dan	als	inkomsten	tijdens	het	boekjaar	2022-2023	worden	gerekend,	waardoor	er	
in	 boekjaar	 2022-2023	 minder	 acquisitie	 opgehaald	 hoeft	 te	 worden	 om	 het	1510	
acquisitiedoel	 van	 het	 kandidaatsbestuur	 te	 halen.	 Tim	 legt	 het	 uit	 op	 basis	 van	 de	
realisatie	dat	er	€4500,-	aan	acquisitie	is	opgehaald	door	Ben	en	dat	er	€3600,-	daarvan	
is	gerealiseerd.	Tim	noemt	vervolgens	dat	de	inkomsten	die	nog	niet	zijn	gerealiseerd	bij	
de	realisatie	van	het	boekjaar	2022-2023	erbij	komt	en	dat	er	wordt	gestreefd	naar	een	
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totale	inkomsten	uit	acquisitie	van	€4500,-.	Ben	is	het	nog	steeds	niet	eens	met	het	feit	1515	
dat	 er	 dus	 €4500,-	 moet	 worden	 opgehaald	 in	 boekjaar	 2022-2023	 vanwege	 de	
inkomsten	uit	de	overeenkomsten	van	boekjaar	2021-2022	die	nog	niet	zijn	gerealiseerd.	
Bente	sluit	zich	bij	Ben	aan	en	noemt	dat	het	acquisitiebedrag	dus	effectief	niet	verhoogd	
wordt.	Sam	zegt	dat	er	volgend	jaar	rond	deze	periode	nog	overeenkomsten	uit	afgelopen	
jaar	zullen	worden	afgerond	en	dat	dat	dus	wordt	misgelopen	 in	boekjaar	2022-2023.	1520	
Sverre	bevestigt	dit	en	dat	het	doel	is	om	€4500,-	te	realiseren.	Martijn	weerlegt	dit	en	
zegt	dat	er	dan	dus	geen	rekening	is	gehouden	met	de	inkomsten	die	nog	moeten	worden	
gerealiseerd	vanuit	contracten	in	boekjaar	2021-2022.	Er	volgt	meer	debat	over	hetzelfde	
gezien	Sverre	vindt	dat	het	boekhoudtechnisch	niet	is	opgehoogd,	maar	Bente	en	Ben	nog	
steeds	 van	 mening	 zijn	 dat	 het	 niet	 is	 opgehoogd	 omdat	 er	 nog	 geld	 bijkomt	 dat	 al	1525	
contractueel	is	vastgelegd	in	boekjaar	2021-2022.	Sverre	stelt	voor	dan	het	acquisitiedoel	
te	verhogen	naar	€5000,-.	Sam	noemt	dat	er	een	aantal	contacten	van	Ben	eenmalig	zijn	
en	 noemt	 de	 voorbeelden	 van	 Elsevier	 en	 Hoyng	 Rokh	 Monegier.	 Bente	 weerlegt	 dit	
gezien	de	voorbeelden	die	Sam	geeft	allemaal	als	debiteur	waren	ingeboekt	in	Bart	zijn	
boekjaar.	Bente	voegt	toe	dat	Elsevier	als	enige	een	juist	voorbeeld	was.	Sam	gaat	door	en	1530	
noemt	 dat	 het	 nu	 afgelopen	 boekjaar	 voor	 het	 eerst	 was	 dat	 de	 acquisitiecommissie	
gemotiveerd	was	in	de	laatste	paar	maanden.	Martijn	noemt	wel	dat	de	laatste	maanden	
niet	in	dit	boekjaar	terecht	komen.	Sam	vindt	alsnog	dat	het	een	vertekend	beeld	geeft	als	
de	inkomsten	in	de	laatste	maanden	niet	overeenkomen	met	die	in	boekjaar	2021-2022.	
Bente	geeft	aan	dat	we	hoger	moeten	streven	en	dat	het	jammer	is	als	we	het	dan	niet	1535	
binnen	halen,	maar	dat	we	dan	wel	meer	uitgeven	boekhoudtechnisch.	Sam	vindt	dat	dat	
belachelijk	is	en	dat	dit	dan	ook	elders	bij	de	inkomsten	gedaan	kan	worden.	Bente	zegt	
dat	het	fijn	is	om	een	hoog	doel	te	hebben	om	ergens	naar	te	kunnen	streven.	Sam	geeft	
aan	dat	niet	voor	 te	zullen	stemmen	als	er	wordt	gekozen	voor	een	acquisitiedoel	van	
€5000,-.		1540	

Sam	noemt	het	opvallend	dat	de	verkoop	laag	1,4	keer	zo	hoog	is	en	dat	dat	een	
ferme	stijging	is.	Sam	voegt	hieraan	toe	dat	verkoop	hoog	met	1,7	keer	omhoog	gaat	en	
vraagt	wat	de	verklaring	daarvoor	is.	Sverre	geeft	aan	dat	dat	bedrag	realistisch	is.	Martijn	
voegt	toe	dat	de	verenigingskamers	langer	open	waren	en	dat	daardoor	de	verkopen	laag	
langer	doorgingen	en	dat	we	maar	 twee	borrels	 in	de	Brainwave	hadden	 in	het	eerste	1545	
halfjaar.	Sam	geeft	aan	dat	Martijn	daarin	gelijk	heeft	maar	vraagt	hem	of	hij	echt	denkt	
dat	dat	zo	veel	uitmaakt.	Sverre	antwoordt	dat	het	kandidaatsbestuur	vindt	dat	het	bedrag	
gehaald	 kan	 worden.	 Sam	 denkt	 dat	 het	 bedrag	 voor	 verkoop	 hoog	 niet	 gehaald	 zal	
worden	 en	 vindt	 dat	 verkoop	 laag	 en	 verkoop	 hoog	 allebei	 op	 1,5	 keer	 zo	 veel	moet	
worden	gezet.	Sam	voegt	hieraan	toe	dat	het	bedrag	voor	verkoop	hoog	overig	erg	hoog.	1550	
Sverre	geeft	aan	dat	verkoop	hoog	overig	dan	omlaag	gaat,	samen	met	de	inkoopprijs	aan	
de	uitgavenkant.	Bart	en	Gijs	vinden	het	bedrag	wel	realistisch	en	geven	aan	dat	je	dan	
vier	 flessen	 aan	 hoog	 overig	 zou	 verkopen	 per	 borrel.	 Sverre	 zegt	 dat	 dat	 zeker	 niet	
gemiddeld	 is.	 Sam	 zegt	 tot	 slot	 dat	 het	 bedrag	 afgerond	 moet	 worden	 en	 dat	 de	
vergadering	geschorst	kan	worden	zodat	het	kandidaatsbestuur	even	tijd	heeft	dit	aan	te	1555	
passen.		
	 Sverre	gaat	door	naar	de	uitgaven	en	noemt	dat	de	kosten	voor	de	bestuurskleding	
en	constitutiekaart	al	zijn	gemaakt	en	dat	de	post	overig	drukwerk	is	bedoeld	voor	extra	
drukwerk	vanuit	commissies	of	het	bestuur	welke	niet	gemaakt	kan	worden	met	de	UvA-
printers.	Sverre	geeft	als	voorbeeld	de	 flyers	welke	verspreid	zijn	 tijdens	de	 facultaire	1560	
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introductie,	 ondanks	 dat	 deze	 specifiek	 door	 de	 opleiding	 zijn	 vergoed.	 Sverre	 noemt	
verder	dat	er	voor	de	kantoorartikelen	€100,-	is	begroot	en	dat	er	nog	geld	besteed	zal	
worden	vanuit	de	€2000,-	die	de	VU	hiervoor	beschikbaar	had	gemaakt.	Sverre	zegt	dat	
er	ook	nieuwe	glazen	zijn	begroot	voor	de	ABC	voor	FLUX	voor	€300,-	en	dat	de	rest	voor	
de	algemene	ABC	inboedel	is,	welke	mag	worden	uitgegeven	door	de	ABC	penningmeester	1565	
naar	zijn	eigen	behoeve.	Sverre	noemt	verder	dat	de	inboedel	UvA	bedoeld	is	voor	nieuwe	
laadjes	in	de	archiefkast	en	mogelijk	ook	een	nieuwe	stellingkast.	
	 Sverre	gaat	door	en	benoemd	dat	de	representatiekosten	voor	de	bedankjes	zijn	
van	 actieve	 leden	bij	 de	 diploma-uitrekeningen	 en	niet	 veranderd	 zijn,	 dat	 er	 voor	 de	
bedrijvendag	€300,-	is	begroot	en	dat	er	voor	de	constitutieborrel	€1000,-	staat	begroot.	1570	
Sverre	legt	uit	dat	dit	bedrag	nodig	is	voor	het	halen	van	de	bargarantie.	Sverre	noemt	
verder	dat	er	voor	de	oriëntatiemarkten	€200,-	begroot	is	en	dat	hetzelfde	bedrag	begroot	
is	voor	de	zusjesavond	en	dat	het	77ste	kandidaatsbestuur	ook	een	eenmalige	impuls	wil	
geven	aan	de	uitgaven	voor	 stickers,	 gezien	de	 reservering	 ieder	 jaar	net	 te	weinig	 is,	
waardoor	het	gereserveerde	bedrag	ieder	jaar	krimpt.	Sverre	noemt	dat	er	met	de	€100,-	1575	
die	er	normaal	staat	en	de	€130,-	extra	3000	stickers	in	een	keer	besteld	kunnen	worden.	
Sverre	noemt	daarna	dat	de	commissiemarkt	een	gratis	fust	krijgt	van	€65,-	en	dat	overig	
er	blijft	staan,	zoals	gewoonlijk.	Sverre	gaat	door	naar	de	vaste	lasten	en	geeft	aan	dat	die	
niet	 veranderd	 zijn,	 behalve	 op	 het	 punt	 dat	 de	 bankkosten	 en	 transactiekosten	 zijn	
verhoogd	om	nu	te	accommoderen	dat	de	ABC	en	ACD	rekeningen	zijn	samengevoegd.		1580	
Daarnaast	 geeft	 Sverre	 aan	 dat	 de	 ABC	 €300,-	 krijgt	 voor	 het	 aankleden	 van	 borrels,	
€175,-	 voor	 het	 introduceren	 van	 het	 nieuwe	 idee	 tappersfris	 en	 €50,-	 voor	 de	
tapperscursus	 in	 de	 vorm	van	 een	19.5	 liter	 fust.	Daarnaast	 zegt	 Sverre	dat	 de	ACTIE	
€400,-	krijgt	voor	het	organiseren	van	activiteiten,	de	AJW	€550,-	krijgt,	de	BEC	€3000,-	
krijgt,	Blad	het	standaard	bedrag	krijgt	omdat	het	dit	nodig	heeft	voor	het	blad,	CWAL	1585	
haar	standaard	budget	krijgt,	de	EJC	€250,-	krijgt,	de	Feestcommissie	€500,-	krijgt	en	er	
weer	€1000,-	staat	inbegroot	voor	FLUX.	Sverre	voegt	hieraan	toe	dat	dit	dus	ook	een	van	
de	plekken	is	waar	de	extra	opbrengsten	uit	de	fusten	en	btw	hoog	overig	eindigen	op	de	
begroting.		
	 Sam	geeft	aan	dat	er	vorig	 jaar	€19,-	 is	gerealiseerd	voor	de	oriëntatiemarkt	en	1590	
vraagt	waaraan	er	nog	meer	zal	worden	uitgegeven.	Sverre	antwoordt	dat	dat	bedoeld	is	
voor	snacks.	Sam	vindt	dat	een	goed	 idee	en	vraagt	of	het	niet	 redelijker	 is	om	aan	 te	
nemen	dat	we	de	kosten	kunnen	declareren	bij	de	opleiding.	Sverre	antwoordt	dat	we	
daarop	geen	begroting	kunnen	baseren.	Sam	zegt	dat	het	reëel	is	dat	we	voor	FLUX	niet	
hetzelfde	krijgen	als	dit	jaar,	maar	dat	dat	voor	de	oriëntatiemarkt	wel	aangenomen	kan	1595	
worden.	 Sverre	vraagt	wat	Sam	voorstelt.	 Sam	antwoordt	dat	hij	de	€200,-	 zou	willen	
veranderen	in	€50,-.		
	 Floris	geeft	aan	dat	Sverre	zojuist	zei	dat	er	€1000,-	staat	voor	de	constitutieborrel	
vanwege	de	bargarantie	en	vraagt	waarom	dit	bedrag	lager	is	bij	de	nulbegroting.	Sverre	
antwoordt	dat	het	oorspronkelijk	het	idee	was	om	bij	de	presentatie	van	de	nulbegroting	1600	
te	vermelden	dat	het	risico	dat	de	bargarantie	dan	niet	gehaald	wordt	hoger	is,	maar	dat	
het	kandidaatsbestuur	van	mening	was	dat	dit	wel	iets	is	waarin	gesneden	kan	worden.	
	 Jari	 noemt	 dat	 er	 onder	 kantoorartikelen	 een	 schaar	 en	 nietjes	 zullen	 worden	
gekocht,	maar	dat	dat	geen	€100,-	 is.	Sverre	noemt	dat	er	ook	een	nieuwe	stellingkast	
komt.	Sam	vraagt	welke	kast	zal	worden	vervangen.	Tim	noemt	dat	het	hier	gaat	om	de	1605	
stellingkast	naast	de	koelkast.	Siza	noemt	dat	die	kast	vervangen	kan	worden	en	Nadav	
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zegt	dat	de	via-kast	op	die	plek	kan.	Sverre	noemt	dat	dit	het	plan	was	omdat	de	via-kast	
een	achterwand	heeft.	Sam	vindt	het	dan	geen	probleem.	Bart	vraagt	vervolgens	Sverre	
denkt	dat	er	genoeg	is	inbegroot	voor	de	bedankjes	oud-leden	gezien	er	veel	oud-leden	
dit	jaar	zullen	afstuderen.	Sverre	antwoordt	dat	het	bedrag	dat	hier	staat	gebaseerd	is	op	1610	
schattingen	van	afgelopen	jaar.	Martijn	haakt	in	en	zegt	dat	het	toen	niet	is	gehaald	en	dat	
het	niet	erg	is	als	er	meer	wordt	uitgegeven.	Bart	vraagt	vervolgens	of	bij	de	eenmalige	
impuls	dan	ook	de	reservering	ook	omhoog	moet.	Tim	en	Sverre	antwoordt	dat	dat	al	is	
gebeurd.	Carlijn	vraagt	of	kantoorartikelen	goed	gespeld	kan	worden.	Sverre	geeft	aan	dat	
dat	 goed	 komt.	 Bente	 vraagt	 vervolgens	 of	 er	 genoeg	 glazen	 zijn	 voor	 de	 bedankjes.	1615	
Martijn	antwoordt	dat	er	nog	ongeveer	36	glazen	zijn	voor	dit	doel.		
	 Sverre	gaat	door	en	noemt	dat	hij	niet	veel	tijd	wil	besteden	aan	de	vaste	lasten	en	
hoopt	 dat	 iedereen	 zich	 daarop	 heeft	 ingelezen.	 Tim	 noemt	 dat	 de	 transactiekosten	
omhoog	moeten	op	basis	van	de	verwachte	kosten.	 Sverre	weerlegt	dit	 en	zegt	dat	de	
omzet	ook	weer	verlaagd	wordt.	Tim	noemt	dat	de	transactiekosten	dan	alsnog	omhoog	1620	
moeten.	Sverre	geeft	aan	dat	de	transactiekosten	veranderd	zullen	worden	naar	2%	van	
de	omzet,	wat	€600,-	is.	Sverre	gaat	door	en	geeft	aan	dat	de	Algemene	BorrelCommissie	
€300,-	voor	borrels	krijgt,	€175,-	voor	tappersfris	en	€50,-	voor	de	tapperscursus.	Sverre	
noemt	 vervolgens	 dat	 de	 ACTIE!	 €400,-	 krijgt	 maar	 noemt	 dat	 de	 ACTIE!	 blijkbaar	
ambitieuze	plannen	heeft	en	dat	dit	misschien	veranderd	kan	worden	naar	€550,-.	Sverre	1625	
zegt	 daarna	 dat	 de	 AlleJaars	 Weekend	 commissie	 €650,-	 krijgt,	 dat	 de	
BuitenlandExcursieCommissie	€3000,-	krijgt,	de	Bladcommissie	het	gebruikelijke	krijgt	
om	vier	edities	en	de	InDesignlicentie	te	betalen,	de	CWAL	€550,-	krijgt	zoals	altijd,	de	
EersteJaarsCommissie	€250,-	krijgt,	dat	de	Feestcommissie	€500,-	krijgt	en	FLUX	€1000,-	
krijgt.		1630	
	 Martijn	 vraagt	 waarom	 de	 EersteJaarsCommissie	 €50,-	 minder	 krijgt.	 Sverre	
omdat	de	EJC	haar	geld	niet	uitgaf.	Fay	noemt	dat	dat	komt	omdat	ze	een	activiteit	minder	
hadden,	maar	men	weerlegt	dit	en	zegt	dat	zelfs	dan	de	€300,-	niet	gehaald	zou	zijn.	Sverre	
geeft	 aan	 dat	 er	 €300,-	 van	 maken.	 Perry	 geeft	 aan	 dat	 de	 Activiteiten-	 en	
BorrelCommissie	vorig	jaar	€17.450,-	aan	inkomsten	had	en	daarmee	een	winst	had	van	1635	
€2950,-	 en	 dat	 er	 dus	 €3600,-	 meer	 wordt	 binnen	 gehaald	 dan	 wordt	 uitgegeven	 in	
vergelijking	met	vorige	jaren.	Sverre	zegt	dat	hij	de	zorgen	snapt,	maar	dat	de	bedragen	
zoals	zojuist	besproken	nog	 iets	 lager	zullen	worden.	Sverre	noemt	vervolgens	dat	het	
mooie	 is	 nu	 de	 boekhouding	 is	 samengevoegd	 dat	 niet	 alles	 van	 een	 van	 de	
oorspronkelijke	 twee	 boekhoudingen	 blijft	 horen	 en	 dat	 het	 kandidaatsbestuur	 het	1640	
onterecht	vindt	om	het	enkel	aan	gezelligheid	en	baruitgaven	te	geven	en	Sverre	het	een	
mooie	 kans	 vond	 om	meer	 leerzame	 activiteiten	 te	 organiseren.	 Sverre	 noemt	 dat	 de	
WintersportCommissie	meer	krijgt	 en	dat	 er	meer	 geld	komt	voor	FLUX.	Perry	vraagt	
vervolgens	waarom	het	budget	voor	activiteiten	dan	met	€300,-	wordt	verlaagd.	Sverre	
antwoordt	dat	er	vorig	jaar	op	de	ALV	is	besloten	dat	die	post,	samen	met	die	van	FLUX,	1645	
eenmalig	 verhoogd	 zou	 worden	 voor	 het	 organiseren	 van	 corona-inhaalactiviteiten.	
Sverre	 voegt	 hier	nog	 aan	 toe	dat	 de	post	 voor	 activiteiten	onder	de	ACTIE!	 nog	naar	
€550,-	gaat	en	het	dus	niet	met	€300,-	verlaagd	wordt.	Jari	geeft	aan	dat	het	leuk	is	dat	de	
ACTIE!	allemaal	leuke	dingen	wil	gaan	organiseren,	maar	geeft	ook	aan	dat	deze	daarvoor	
een	contributie	van	leden	kan	vragen.	Max	noemt	dat	dit	zo	is	gedaan	om	de	activiteiten	1650	
populairder	te	maken	en	voegt	hieraan	toe	dat	de	activiteiten	nu	goedkoop	voor	 leden	
worden	gehouden	en	er	op	hetzelfde	moment	ruimte	is	voor	creativiteit.	Martijn	haakt	
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hierop	 in	 dat	 de	MasterActiviteitenCommissie	€650,-	 ontvangt	 en	dat	 deze	 commissie	
enkel	activiteiten	organiseert	voor	MSc	studenten	en	dat	dat	dan	ook	scheef	is.	Jari	vindt	
dat	een	goed	punt,	maar	zegt	wel	dat	het	alsnog	scheef	 is.	Floris	noemt	daarop	dat	de	1655	
ACTIE!	ook	sportactiviteiten	organiseert.	Bart	vraagt	waarom	het	budget	van	de	AlleJaars	
Weekend	commissie	dan	omlaag	gaat.	Tim	antwoordt	dat	het	vorig	 jaar	€700,-	was	en	
Martijn	 voegt	 toe	 dat	 het	 toen	 hoger	 was	 omdat	 het	 AlleJaars	 Weekend	 bij	 het	 75ste	
bestuur	als	vervanging	van	de	buitenlandse	excursie	moest	functioneren.	Floris	haakt	in	
en	zegt	dat	er	ook	het	overgebleven	geld	voor	de	bestuurslaptop	is	doorgeschoven	naar	1660	
het	AJW.		

Sverre	vraagt	om	een	peiling	over	of	het	bedrag	voor	de	ACTIE!	€550,-	of	€475,-	
wordt.	 Het	 wordt	 €550,-.	 Bart	 vraagt	 of	 er	 bij	 €175,-	 niet	 erg	 veel	 cola	 zero	 wordt	
gedronken	en	spreekt	uit	dat	deze	vraag	komt	vanuit	de	beredenering	dat	€175	best	veel	
is.	Martijn	antwoordt	dat	 er	wel	 rekening	moet	worden	gehouden	met	het	 feit	dat	we	1665	
veertig	 weken	 borrelen.	 Bente	 geeft	 aan	 dat	 er	 met	 de	 huidige	 prijs	 uitgegaan	 moet	
worden	van	12	blikjes	per	avond.	Bart	vraagt	of	de	borrelbaas	ook	gebruik	zal	maken	van	
deze	uitgavenpost.	Sverre	antwoordt	dat	de	aparte	pofaccounts	voor	de	bewaking	en	de	
borrelbaas	blijven	bestaan	en	dat	alles	op	dezelfde	post	terug	komt	in	de	boekhouding.		

Sverre	noemt	verder	dat	de	HOCKEY	€50,-	krijgt,	de	ICT	€150,-	krijgt	voor	zaken	1670	
boven	 op	 hun	 vaste	 lasten,	 de	 KoCo	 €200,-	 krijgt	 voor	 het	 koken	 van	 eten	 op	
ledenvergaderingen,	€150,-	voor	het	ACDiner	en	€100,-	voor	overige	zaken.	Sverre	noemt	
dat	de	KOESt	hun	€550,-	al	heeft	uitgegeven	aan	het	EJW	en	dat	de	LEC	€450,-	krijgt	om	
meer	te	kunnen	betekenen	voor	hun	sprekers.	Sverre	zegt	daarnaast	dat	de	MAC	€650,-	
krijgt	gezien	het	enorme	bereik	dat	de	afgelopen	activiteit	heeft	gehad.	Sverre	noemt	dat	1675	
de	PromoCie	€90,90	krijgt	voor	Canva	Pro	en	€50,-	voor	andere	promotiedoeleinden	en	
dat	de	VOLA	20%	moet	ontvangen	van	de	inkomsten	van	de	VOLA-leden,	waar	met	het	
huidige	 bedrag	 van	 €350,-	 ruimschoots	 aan	 voldaan	 is.	 Sverre	 benoemt	 ook	 dat	 de	
Wintersportcommissie	meer	krijgt	om	het	op	niveau	te	brengen	met	het	AJW	en	EJW	en	
meer	 richting	de	Buitenlandse	excursie	 te	 trekken.	Sverre	 legt	uit	dat	de	Buitenlandse	1680	
excursie	naast	gezellig	ook	leerzaam	is,	waardoor	het	meer	krijgt.		
	 Floris	vraagt	wat	de	post	KookCommissie	overig	is.	Sverre	antwoordt	dat	dit	voor	
kookspullen	zoals	pannen	is.	Jari	vraagt	of	het	begrootte	bedrag	voor	de	KookCommissie	
wel	 toereikend	 is	 voor	 gratis	 eten.	 Martijn	 en	 Ben	 antwoorden	 dat	 er	 rekening	 mee	
gehouden	moet	worden	dat	er	een	ALV	meer	was	in	het	afgelopen	bestuursjaar	en	dat	de	1685	
leden	 wel	 moesten	 betalen	 voor	 de	 Wissel-	 en	 de	 Beleids-ALV	 en	 dat	 het	 huidige	
voorgestelde	bedrag	omhoog	moet	om	het	toereikend	te	maken.			
	 Jari	vraagt	vervolgens	of	Canva	Pro	een	jaarlijkse	uitgave	wordt.	Sverre	bevestigt	
dit.	 Jari	 vraagt	 waarom	 dit	 dan	 niet	 onder	 vaste	 last	 staat.	 Sverre	 antwoordt	 dat	 het	
gebruik	van	Canva	Pro	dit	jaar	zal	worden	geëvalueerd	omdat	er	nog	niet	zeker	is	of	het	1690	
nodig	 is.	 Jari	 vraagt	 vervolgens	 waarom	 de	 ICT-commissie	maar	 €150,-	 krijgt.	 Sverre	
antwoordt	dat	dat	hetzelfde	bedrag	is	als	vorig	jaar	en	Tim	voegt	toe	dat	de	vaste	lasten	
van	de	ICT-commissie	bij	vaste	lasten	staan	en	dat	er	nog	gekeken	wordt	naar	wat	nodig	
is	qua	ICT-spullen.	Bente	vraagt	of	er	gepeild	is	hoeveel	de	lunch	bij	een	lunchlezing	zou	
kosten.	Sverre	antwoordt	van	niet	en	Ben	antwoordt	dat	er	altijd	alternatieven	zijn	zoals	1695	
Dagelijks	Lekker.		

Anne-Fay	 noemt	 dat	 er	 ieder	 jaar	 een	 ACD’er	 van	 het	 jaarborrel	 wordt	
georganiseerd	waarbij	 de	winnaars	 cadeaus	 krijgen	 en	 dat	 de	 kosten	 van	 deze	 borrel	
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normaal	onder	de	kostenpost	borrels	staan.	Anne-Fay	vindt	eigenlijk	dat	er	een	aparte	
post	voor	moet	komen	onder	de	PromotieCommissie	omdat	het	waarderen	van	de	leden	1700	
belangrijk	is	voor	de	vereniging.	Sverre	noemt	dat	het	een	borrel	is	en	daarom	onder	de	
ABC	posten	hoort	en	dat	die	posten	de	verantwoordelijkheid	zijn	van	de	penningmeester	
van	die	commissie	en	Sverre	geeft	aan	de	kostenposten	daarvan	daarom	niet	hier	vast	te	
willen	leggen.	Anne-Fay	geeft	aan	dat	er	voorheen	krapte	was	en	dat	je	dat	liever	niet	wil	
hebben	als	het	gaat	om	cadeaus	voor	de	leden.	Sverre	vraagt	om	een	suggestie.	Martijn	1705	
geeft	aan	dat	dit	niet	nodig	is	en	dat	je	er	prima	uit	hoort	te	komen,	zeker	gezien	dit	een	
van	de	eerste	borrels	 is.	 Sverre	noemt	dat	de	ABC	dit	 zal	beslissen,	 gezien	er	dan	een	
aparte	post	komt	voor	een	borrel	welke	dan	enkel	voor	die	borrel	gebruikt	mag	worden.	
Max	is	het	hier	mee	eens.	

Michelle	 vraagt	 of	 er	 ook	 nog	 budget	 kan	 komen	 voor	 Chemunity.	 Sverre	1710	
antwoordt	dat	€16	duizend	genoeg	hoort	te	zijn,	maar	Michelle	geeft	aan	dat	er	dan	geen	
budget	is	voor	activiteiten	voor	MSc	studenten	en	dat	de	eis	is	van	die	€16	duizend	dat	
BSc	studenten	ook	welkom	moeten	zijn	en	dat	Chemunity	daarom	geen	MSc	specifieke	
activiteiten	 kan	 organiseren.	 Martijn	 noemt	 dat	 er	 dan	 MAC	 budget	 kan	 worden	
aangevraagd	en	Carlijn	geeft	aan	dat	die	€16	duizend	voor	de	verbinding	tussen	MSc	en	1715	
BSc	studenten	is.	Sverre	vindt	dit	een	goed	doel.	

Sverre	 benoemt	 hierna	 dat	 het	 buddyprogramma	 een	 opstartbudget	 krijgt	 van	
€150,-,	 waarna	 bij	 de	 opleiding	 om	 extra	 financiële	 middelen	 gevraagd	 kan	 worden.	
Sverre	 noemt	 tot	 slot	 dat	 de	 reserveringen	 standaard	 zijn	 en	 dat	 de	 voorraad	 een	
realistische	schatting	is	van	vorig	jaar	en	dat	onvoorzien	5%	van	het	totaal	is.	Sverre	sluit	1720	
de	uitgavenkant	af	met	dat	het	totaal	€42.243,96	en	dat	dat	ons	brengt	op	€2500,-	verlies.	

Ben	vraagt	of	Sverre	in	het	vervolg	zich	kan	houden	aan	vragen	per	onderdeel	als	
dat	hetgeen	is	wat	hij	doorgeeft	voor	de	notulen.	Sverre	verontschuldigt	zich	en	zegt	dat	
daar	helaas	te	veel	vragen	voor	waren.		

Sam	noemt	dat	hij	€1000,-	te	weinig	vindt	voor	het	beste	idee	van	het	ACD	en	dat	1725	
hij	het	ergens	oneerlijk	vindt	ieder	jaar	een	verliesbegroting	in	te	stemmen	omdat	er	dan	
op	een	gegeven	moment	iemand	zal	zijn	die	niet	veel	kan	uitgegeven	omdat	het	geld	er	
dan	niet	meer	is.	Sam	stelt	voor	een	grotere	reservering	te	maken	om	zodoende	er	iets	
geweldigs	van	te	maken.	Sverre	noemt	dat	hij	er	dan	een	reservering	van	wil	maken	van	
€5000,-.	Sam	wil	eerst	dat	dit	besproken	wordt	omdat	het	vrij	veel	geld	is.	Martijn	geeft	1730	
aan	dat	€5000,-	erg	veel	geld	is	en	dat	€2500,-	tot	€3000	van	te	maken.	Nadav	zegt	dat	
we	al	 jaren	roepen	om	een	verliesbegroting	en	dat	een	grote	uitgave	hier	best	wel	zou	
moeten	kunnen.	Siza	noemt	dat	zij	als	vertegenwoordiger	van	het	73ste	bestuur	aangeeft	
dat	zij	oorspronkelijk	niets	hadden	uitgegeven	omdat	er	geen	ideeën	waren.	Sverre	haakt	
in	en	zegt	dat	dat	de	reden	 is	dat	er	een	reservering	van	 is	gemaakt	omdat	het	op	die	1735	
manier	ook	niet	op	hoeft	om	alsnog	de	kosten	te	hebben.	Siza	geeft	wel	aan	€5000,-	te	veel	
te	vinden	en	zou	hiervoor	maximaal	€3000,-	willen	reserveren.	Joost	vraagt	hoe	het	idee	
zou	worden	vastgesteld.	Sverre	antwoordt	dat	de	ideeën	worden	verzameld	en	dat	het	
beste	idee	vervolgens	wordt	uitgevoerd.	Sam	haakt	in	en	zegt	dat	het	voorheen	zo	was	dat	
de	beste	ideeën	werden	geselecteerd	door	te	stemmen	op	de	ALV.	Siza	voegt	toe	dat	dit	1740	
inderdaad	zo	was	en	Bart	haakt	in	en	zegt	dat	de	ideeën	ingediend	konden	worden	via	de	
ideeënbus.	Jari	zegt	het	wel	eens	te	zijn	met	de	€5000,-	gezien	dit	betekent	dat	er	minder	
wordt	uitgegeven	bij	gebrek	aan	goede	ideeën.	Jari	voegt	hier	wel	aan	toe	dat	er	gestemd	
moet	worden	per	 idee	om	te	kijken	of	het	goed	genoeg	 is	 in	plaats	van	dat	een	van	de	
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ingediende	ideeën	geselecteerd	moet	worden.	Jari	beaamt	dat	het	niet	de	bedoeling	is	dat	1745	
we	een	matig	idee	gaan	uitvoeren	omdat	er	geen	betere	ideeën	zijn.	Bart	vindt	dat	deze	
manier	beter	is	om	de	financiële	gezondheid	niet	onder	druk	gezet	worden.	

Floris	vraagt	waarom	de	fustenkorting	niet	terugkomt.	Sverre	antwoordt	dat	die	
vanaf	 volgend	 jaar	wel	 bij	 de	 kosten	 van	 de	 fusten	meegenomen	worden.	 Bart	 vraagt	
waarom	 er	 bezorgkosten	 gerekend	 worden	 als	 er	 zo	 veel	 wordt	 uitgegeven.	 Sverre	1750	
antwoordt	dat	Albert	Heijn	en	Gall	&	Gall	wel	bezorgkosten	rekenen.		
	
Voorzitter	Martijn	ten	Brink	schorst	de	vergadering	om	23:08	
Voorzitter	Martijn	ten	Brink	hervat	de	vergadering	om	23:13	
	1755	
Sverre	legt	de	aanpassingen	uit.	Niemand	mist	iets	bij	de	inkomsten,	behalve	Sam	welke	
de	verandering	mist	bij	verkopen	btw	laag.	Tim	noemt	dat	de	bedragen	die	er	nu	staan	
vergeleken	zijn	met	vorig	jaar	en	dat	die	daarom	omlaag	is	gehaald.	Sverre	noemt	dat	het	
wel	 een	 schatting	 blijft.	 Sverre	 gaat	 door	 de	 aanpassingen	 heen	 en	 geeft	 dat	 het	
acquisitiedoel	 nu	 €5000,-	 is,	 er	 duidelijk	 is	 gemaakt	 dat	 de	 getallen	 bij	 de	 inkomsten	1760	
vermenigvuldigingsfactoren	zijn	waar	nodig,	hoog	overig	is	verlaagd,	de	transactiekosten	
zijn	 verhoogd,	 de	 ACTIE!	 nu	 €550,-	 krijgt,	 de	 EersteJaarsCommissie	 €300,-	 krijgt,	 de	
KookCommissie	 €300,-	 krijgt,	 Chemunity	 nu	 geld	 kan	 aanvragen	 via	 de	 MAC,	
kantoorartikelen	goed	is	gespeld,	de	commissiemarkt	nu	€50,-	krijgt	en	het	beste	idee	van	
het	ACD	€5000,-	is.	Bente	vraagt	of	de	uitgaven	voor	de	KookCommissie	nu	€200,-	hoger	1765	
is	geworden.	Sverre	antwoordt	dat	het	is	opgelost.	Sam	vraag	of	de	MAC	dus	nu	omhoog	
is	gegaan	in	budget.	Sverre	antwoordt	dat	bedrag	hetzelfde	is	gebleven.		

Martijn	dient	een	motie	in	om	de	begroting	van	het	77ste	bestuur	onder	voorbehoud	
van	het	doorvoeren	van	de	wijzigingen	 in	 te	stemmen.	De	motie	wordt	per	acclamatie	
behandeld.	 De	 motie	 wordt	 per	 acclamatie	 aangenomen.	 De	 begroting	 is	 daarmee	1770	
aangenomen.	
	
17. Aftreden	KasControleCommissie	

Martijn	vraagt	de	KasControleCommissie	nog	een	keer	naar	voren.	Sam,	Floris	en	Xander	
staan	op.	Ze	bedanken	de	aanwezigen.	Martijn	slaat	de	KasControleCommissie	van	het	1775	
76ste	bestuursjaar	uit.	Er	volgt	applaus.	
	
18. WVTTK	

Geen	WVTTK.	
	1780	
19. Rondvraag	
- Sam	vraagt	of	Martijn	er	nog	zin	in	heeft.	Het	antwoord	is	nee.	
- Floris	 vraagt	 op	welke	 veiling	wij	 bezig	 zijn	 dat	 het	 zo	 snel	 gaat.	 Er	 volgt	 geen	

antwoord.		
- Michelle	 geeft	 aan	 het	 leuk	 te	 vinden	 dat	 alle	 kandidaten	 aan	 het	 woord	 zijn	1785	

gekomen.	Er	volgt	applaus.	
- Siza	bedankt	het	76ste	bestuur	voor	haar	werk.	Siza	wil	Tim	bedanken	omdat	hij	

heel	veel	heeft	gedaan	voor	de	ICT.	Siza	geeft	aan	te	snappen	dat	de	andere	drie	
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heren	er	bijna	doorheen	zitten,	maar	dat	ze	het	erg	goed	hebben	gedaan.	Er	volgt	
applaus.		1790	

- Perry	bedankt	het	76ste	bestuur	voor	het	werk	van	afgelopen	jaar.	
- Martijn	 bedankt	 het	 bestuur,	maar	 noemt	 dat	 je	 niks	 hebt	 aan	 bestuur	 zonder	

actieve	leden	en	bedankt	de	actieve	leden	voor	het	geweldige	jaar.	Er	volgt	weer	
applaus.		

	1795	
20. Sluiting	en	overdracht	door	76ste	bestuur	

Voorzitter	Martijn	ten	Brink	sluit	de	vergadering	om	23:18	uur.	
	
21. Opening	door	77ste	bestuur	

Voorzitter	Fay	Heemskerk	heropent	de	vergadering	om	23:27	uur.	1800	
	
22. Agenda	

De	agenda	van	de	Algemene	Ledenvergadering	(ALV)	ziet	er	als	volgt	uit,	nadat	punt	24	
“HR-wijzigingen”	wordt	gewijzigd	naar	“HR-wijziging”:	
	1805	

21. Opening	door	77ste	bestuur	
22. Agenda	
23. Mededelingen		
24. HR-wijziging	
25. Verkiezing	Kascontrolecommissie	1810	
26. WVTTK	
27. Rondvraag	
28. Sluiting	

	
De	agenda	wordt	vastgesteld.	1815	
	
23. Mededelingen	

Mededelingen	vanuit	de	ALV:	
- Sam	benoemt	dat	hij	zes	leuke	mensen	ziet	zitten,	die	er	heel	veel	zin	in	lijken	te	

hebben,	en	wenst	hun	veel	succes.	1820	
	
Mededelingen	vanuit	het	bestuur:	

- Fay	 vertelt	 dat	 het	 77ste	 bestuur	 gezamenlijk	 een	 mededeling	 heeft.	 Het	 77ste	
bestuur	geeft	aan	er	zin	in!	

	1825	
24. HR-wijziging	

Tim	 vertelt	 dat	 op	 de	 Verkiezings-ALV	 van	 14-06-2022	 besproken	 is	 dat	 na	 het	
goedkeuren	 van	 het	 laatste	 jaarverslag	 van	 de	 penningmeester	 van	 de	 commissie	 die	
verantwoordelijk	 is	 voor	 het	 organiseren	 van	 de	 borrels	 deze	 verplichting	 uit	 het	 HR	
gehaald	moet	worden.	Hieronder	staat	die	wijziging	uitgewerkt.	1830	
	
Huidige	vorm	van	artikel	III.1:	
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Eén	keer	per	jaar,	zo	spoedig	mogelijk	na	de	opening	van	het	academisch	jaar,	doch	voor	
1	november,	wordt	de	jaarvergadering	gehouden.	Hierop	moeten	ten	minste	de	volgende	
onderwerpen	worden	besproken:	1835	
1. het	 goedkeuren	 van	 de	 jaarverslagen	 van	 de	 voorzitter,	 de	 penningmeester	en	 de	

penningmeester	van	de	commissie	die	verantwoordelijk	is	voor	het	organiseren	
van	borrels,	zoals	beschreven	in	artikel	19	van	de	statuten;	

2. het	benoemen	van	de	kascontrolecommissie;	
3. het	voordragen	van	de	begroting	van	de	penningmeester,	zoals	beschreven	in	artikel	1840	

19	van	de	statuten;	en	het	beleidsplan	van	het	kandidaatsbestuur;	
4. de	bestuursoverdracht	
	
Voorgestelde	vorm	van	artikel	III.1:	
Eén	keer	per	jaar,	zo	spoedig	mogelijk	na	de	opening	van	het	academisch	jaar,	doch	voor	1845	
1	november,	wordt	de	jaarvergadering	gehouden.	Hierop	moeten	ten	minste	de	volgende	
onderwerpen	worden	besproken:	
5. het	goedkeuren	van	de	jaarverslagen	van	de	voorzitter,	en	de	penningmeester,	zoals	

beschreven	in	artikel	19	van	de	statuten;	
6. het	benoemen	van	de	kascontrolecommissie;	1850	
7. het	voordragen	van	de	begroting	van	de	penningmeester,	zoals	beschreven	in	artikel	

19	van	de	statuten;	en	het	beleidsplan	van	het	kandidaatsbestuur;	
8. de	bestuursoverdracht	
	
Sam	vraagt	wat	er	in	artikel	19	staat.	Tim	antwoordt	dat	artikel	19	over	de	ALV	gaat	en	1855	
dat	deze	daarom	moet	blijven	staan.	Sverre	benoemt	dat	er	in	de	statuten	niks	staat	over	
de	 penningmeester	 van	 de	 barcommissie,	 dus	 dat	 dat	 geen	 probleem	 vormt.	 De	
voorgestelde	HR-wijzing	wordt	per	acclamatie	aangenomen.	
	
25. Verkiezing	Kascontrolecommissie	1860	

Fay	 vraagt	 aan	 de	 ALV	 of	 er	 mensen	 zijn,	 die	 zich	 kandidaat	 willen	 stellen	 voor	 de	
Kascontrolecomissie	 (KasCo).	 Xander,	 Damian,	 Joost	 en	 Sam	 staken	 hun	 hand	 op.	 Fay	
vraagt	Xander	om	naar	voren	te	komen.	Xander	vertelt	dat	hij	de	KasCo	al	twee	jaar	heeft	
gedaan	en	daardoor	denkt	dat	hij	geschikt	is.	Xander	zegt	ook	dat	Sverre	al	ervaring	heeft	
met	boekhouden	en	dat	hij	daardoor	niet	verwacht	dat	het	een	heel	lastig	jaar	zal	worden.	1865	
Daarnaast	 zegt	 Xander	 dat	 hij	 wel	 uitdaging	 ziet	 door	 de	 uitbreiding	 van	 de	 ACD-
boekhouding	en	daar	wil	hij	het	komende	jaar	mee	helpen	om	te	zorgen	dat	het	goed	zal	
verlopen.	

Ben	vraagt	of	Xander	heeft	kunnen	bewijzen	dat	hij	kan	mierenneuken.	Xander	
zegt	dat	dat	wel	moet	na	twee	jaar.	Floris	vraagt	wat	Xander	denkt	nog	te	gaan	leren	in	1870	
zijn	derde	jaar	als	KasCo	lid.	Xander	denkt	dat	het	interessant	zal	zijn	om	weer	met	nieuwe	
mensen	te	werken	die	het	voor	het	eerst	doen	en	dat	de	nieuwe	boekhouding	ook	nieuwe	
uitdagingen	met	zich	mee	zal	brengen.	Jona	vraagt	of	Xander	er	ook	klaar	voor	zal	zijn,	als	
Sverre’s	boekhouding	ondanks	al	zijn	ervaring	toch	niet	perfect	is.		Dat	vindt	Xander	een	
lastige	vraag	om	te	voorspellen.	Sam	vraagt	of	Xander	er	zin	in	heeft.	Xander	zegt	dat	hij	1875	
er	alleen	zin	in	heeft	als	Sam	ook	verkozen	wordt	tot	KasCo	lid.		

Damian	komt	nu	naar	voren	en	vertelt	over	zijn	ervaring.	Hij	 is	bekend	met	het	
programma	wat	gebruikt	wordt	en	heeft	een	bedrijf	gehad,	waarbij	hij	ook	boekhield	in	
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hetzelfde	programma.	Daarnaast	is	hij	op	dit	moment	ook	penningmeester	bij	een	andere	
vereniging.		1880	

Ben	vraagt	met	welk	programma	Damian	bekend	is.	Dit	is	Snelstart	12	inclusief	de	
onlineversie.	 Sam	 vraagt	 van	 welke	 andere	 vereniging	 Damian	 penningmeester	 is.	
Damian	 is	 penningmeester	 van	 SLAAFS.	 Floris	 vraagt	 of	 Damian	 zichzelf	 niet	
overgekwalificeerd	 vindt	 voor	 de	 rol	 van	 KasCo?	 Damian	 vraagt	 aan	 de	 ALV	 of	
overgekwalificeerde	mensen	niet	soms	nodig	zijn.	Een	deel	antwoordt	van	niet	en	een	1885	
ander	deel	van	wel.	Sam	vraagt	namens	welke	partij	Damian	bij	de	FSR	zit,	maar	deze	
vraag	wordt	niet	beantwoord.	

Joost	komt	naar	voren	en	begint	met	de	mededeling	dat	op	de	vorige	ALV	zich	een	
ramp	heeft	voltrokken.	Desondanks	wil	Joost	graag	iets	doen	voor	de	vereniging	en	hij	
zou	graag	willen	helpen	bij	de	nieuwe	vorderingen	in	de	financiële	staat	van	het	ACD	om	1890	
dit	zo	goed	mogelijk	te	laten	verlopen.	Hij	denk	dat	met	Xander	en	Sam	er	genoeg	ervaring	
binnen	 de	 KasCo	 zou	 zijn	 en	 dat	 er	 daardoor	 genoeg	 handvatten	 zijn	 voor	 hem	 om	
ervaring	op	te	doen	en	dan	zou	hij	het	ook	voor	meerdere	jaren	willen	doen.	

Nadav	vraagt	welke	kwaliteiten	Joost	zal	meebrengen	in	de	KasCo.	Joost	antwoordt	
mierenneuken	en	een	nieuwe	blik,	aangezien	hij	nog	weinig	verstand	heeft	van	geld,	maar	1895	
hij	 heeft	 wel	 enthousiasme.	 Sam	 vraagt	 of	 hij	 ervaring	 heeft	 met	 boekouden.	 Joost	
antwoordt	van	niet.	Ben	vraagt	of	hij	een	boekhoudcursus	wil	gaan	volgen,	aangezien	hij	
geen	 boekhoudervaring	 heeft.	 Joost	 antwoordt	 dat	 hij	 de	 cursus	 bij	 Xander	 zou	 gaan	
volgen.	Sam	vraagt	of	Joost	een	goed	voorbeeld	kan	geven	van	kritisch	denken.	Fay	vraagt	
of	 deze	 vraag	 relevant	 is.	 Sam	antwoordt	 dat	 kritisch	denken	belangrijk	 is	 als	 je	 geen	1900	
boekhoudervaring	hebt.	Joost	vraagt	of	hij	een	voorbeeld	moet	bedenken.	Sam	antwoordt	
van	wel.	Perry	wil	antwoorden	voor	Joost	en	zegt	dat	Joost	een	goede	onderwijsassistent	
is	bij	het	Organic	Chemistry	practicum,	omdat	hij	streng	is	voor	de	tweedejaars	studenten	
die	verkeerd	hebben	aangeleerd	hoe	zij	een	risk	assessment	form	correct	opstellen.	Sam	
stelt	dat	de	penningmeester	Joost	zijn	huisgenoot	is	en	vraagt	of	hij	kritisch	tegen	hem	in	1905	
kan	gaan	dan.	Joost	antwoordt	van	wel,	want	hij	kan	ook	tegen	hem	optreden	als	hij	de	
vaatwasser	niet	heeft	uitgeruimd.	Jona	vraagt	of	Joost	er	zin	in	heeft.	Joost	antwoordt	van	
wel.	

Sam	benoemt	dat	de	meesten	hem	zullen	herkennen	als	Commissaris	Verkoop	van	
de	Activiteiten-	en	Barcommissie,	want	hij	heeft	ook	de	kleding	daarvan	aan.	Hij	vertelt	1910	
dat	hij	daarvan	best	veel	ervaring	heeft	opgedaan	met	de	ABC-boekhouding,	dat	hij	toen	
twee	 jaar	 in	 het	 bestuur	 zat	 en	 daar	 weer	 ervaring	 heeft	 opgedaan	 met	 de	 ACD-
boekhouding	en	dat	hij	het	vorig	jaar	allemaal	heeft	gezien	toen	hij	bij	de	KasCo	zat.	Nu	
wil	Sam	het	nog	een	jaar	doen.	

Nadav	vindt	Sam’s	laatste	zin	niet	erg	gemotiveerd	klinkt.	Sam	legt	uit	dat	hij	nog	1915	
iets	wil	blijven	doen	voor	het	ACD	en	dat	het	enige	waar	hij	nog	iets	van	kan	leren	het	
boekhouden	is.	De	KasCo	vindt	hij	als	enige	nog	leuk	en	de	andere	commissies	vindt	hij	
niet	zo	interessant	meer.	Daarom	denkt	hij	dat	hij	bij	de	KasCo	nog	gepassioneerd	kan	
bijdragen	aan	het	ACD,	ook	omdat	hij	dit	wel	kan.		

Perry	dient	de	motie	in	om	de	stemming	van	de	gehele	KasCo	in	één	keer	te	doen.	1920	
De	motie	wordt	per	acclamatie	behandeld.	De	motie	wordt	per	acclamatie	aangenomen.	
Er	wordt	overgegaan	op	de	stemming	van	de	KasCo	2022-2023,	die	bestaat	uit	
Sam,	Xander,	Damian	en	Joost.	De	uitslag	is	als	volgt:	
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De	KasCo	voor	2022-2023,	zoals	hierboven	beschreven,	wordt	bij	deze	ingestemd.	1930	
	
26. WVTTK	

Er	is	niks	ter	tafel	gekomen.	
	
27. Rondvraag	1935	
- Perry	vraagt	of	het	77ste	bestuur	er	zin	in	heeft.	De	bestuursleden	antwoorden	dat	

zij	er	inderdaad	zin	in	hebben.		
	
28. Sluiting	

Voorzitter	Fay	Heemskerk	sluit	de	vergadering	om	23:46	uur.	1940	


