
Geachte ALV,  
 
Via deze brief wilt het 77ste bestuur van het Amsterdams Chemisch Dispuut samen met 
Michelle van Dongen de leden Tori Gijzen en Marit Beerse nomineren voor de titel ‘Lid van 
Verdienste’. Een Lid van Verdienste wordt in ons HR als volgt gedefinieerd: “Leden van 
Verdienste zijn zij die een specifieke dienst geleverd hebben aan de vereniging, buiten hun 
takenpakket, waarvoor deze titel verleend wordt.” In onze ogen zijn er zowel voor Tori als voor 
Marit voldoende redenen aan te dragen om hen voor deze titel in aanmerking te laten komen.  

Allereerst, verdient Tori deze titel voor het ondersteunen van het 76ste bestuur in de 
taken van een Commissaris Onderwijs. Door omstandigheden heeft zij naar de aanloop van 
de boekenverkoop in het eerste semester de boekenlijst opgeschoond en geüpdatet. Hiervoor 
heeft zij de studiewijzers voor de bachelor- en mastervakken nagelopen en ook de juiste 
bol.com links bij elk boek heeft gezet.  Ze heeft destijds de bachelor- en mastertentamenbank 
geüpdatet en de huidige indeling van het nieuwe en oude curriculum ingesteld. Verder heeft 
ze veel geholpen en ondersteuning geboden, wanneer de Commissaris Onderwijs vragen had 
over de website. Deze taken vallen buiten een takenpakket van een algemeen (commissie)lid.  

Ook Marit heeft het 76ste bestuur ondersteund, maar dan in de taken van de 
penningmeester. Zij is naar aanloop van de Halfjaarlijkse ALV samen met de penningmeester 
gaan zitten om de opmerkingen van de Kascontrole Commissie (KasCo) te verwerken voor de 
Halfjaarlijkse Realisatie. Ze heeft hiervoor samen met de penningmeester alles in het 
boekhoudprogramma SnelStart tot in detail uitgeplozen, zodat het voor de Halfjaarlijkse ALV 
alleen nog naar een Excel bestand omgezet hoefde te worden. Hierna heeft ze met Sverre, 
destijds penningmeester van de ABC, contact opgenomen om de laatste dingen voor de 
Halfjaarlijkse ALV af te ronden. Aangezien Marit geen ACD- of ABC-penningmeester was, viel 
dit compleet buiten haar takenpakket als algemeen (commissie)lid.  

Naast ondersteuning voor bestuurstaken zijn Tori en Marit ook zeer betrokken geweest 
bij onze vereniging. Tori heeft zich vijf jaar ingezet voor de VOLA, is twee jaar voorzitter van 
de feestcommissie geweest en heeft ook nog bijgedragen aan de (oude) ABC, PromoCie, en 
de ICT-commissie. Bij alle commissies heeft ze oog gehad voor het helpen van huidige en 
nieuwe commissieleden door het schrijven en/of bijdragen aan witboeken (feestwitboek, 
VOLA-witboek) en draaiboeken (bv. Flux draaiboek) en het opzetten van overzichtelijke How-
To’s. Marit heeft tijdens haar tijd bij het ACD bijna de ‘commissiebingo’ bereikt en was in alle 
commissies altijd een zeer actief lid. Voor het bestaan van de PromoCie maakte Marit al vaak 
posters voor bijna alle activiteiten van het ACD en daarna droeg ze als PromoCie-lid nog drie 
jaar bij aan het maken van promotiemateriaal. Marit was lang ook de persoon naar wie je 
binnen het ACD ging voor de opmaak van een blad, een taakje waarvoor niet veel mensen 
binnen de vereniging te vinden zijn. Zo heeft zij een aantal edities van het BEC-blad en de 
ACiD gemaakt.  

 Als laatste zijn Tori en Marit ook nog tweeëneenhalf jaar actief bestuurslid geweest 
van de Stichting Lustrum ACD (SLA) in verband met de corona pandemie. Tori als voorzitter; 
Marit als Commissaris Almanak. Samen met de rest van hun bestuur hebben ze zich niet uit 
het veld laten slaan en schroomden ze niet om meermaals de planning of de inhoud van 
activiteiten aan te passen om alle lustrumactiviteiten te organiseren binnen 1.5 jaar.  

Kortom, door hun ondersteuning aan het 76ste bestuur, zeer actieve bijdrage aan 
commissies tijdens hun studiejaren en enthousiaste langdurige inzet voor het lustrum hebben 
Tori en Marit een dienst geleverd aan onze vereniging die buiten hun takenpakket viel. Huidige 



commissies hebben daar ook nu nog profijt van. Daarom verdienen zij de titel ‘Lid van 
Verdienste’.  

 
 

We hopen dat de ALV dezelfde mening deelt.  
 

Met vriendelijke groet,  
 

Het 77ste bestuur en Michelle van Dongen 
 


