
 

Beste Idee van het ACD 
Middels deze brief presenteert het bestuur de selectie die gemaakt is van de inzendingen voor 
het Beste Idee van het ACD. Deze zullen op de ALV opnieuw kort toegelicht worden, waarna 
er per idee gestemd zal worden. 

Nieuw (tv-)scherm op de UvA 

Idee van: Damian Piersma en Perry  Blommaart / Bedrag: maximaal €500 excl. btw 

Het (tv-)scherm op de UvA is flink verouderd en toe aan vervanging. Met de herstelde 
Raspberry PI kan een nieuw (tv-)scherm goed gebruikt worden. Voor het bedrag is uitgegaan 
van een nieuwe 4K 43” tv inclusief muurbeugel en installatiekosten. 

Portable speaker 

Idee van: Sam Hulscher / Bedrag: circa €340 excl. btw 

Door de aanschaf van een portable speaker (JBL PartyBox On-The-Go) kan er heerlijk muziek 
worden geluisterd bij buitenborrels, activiteiten en zelfs op de reizen van het ACD. Met de 
microfoon erbij is het ook de ideale box voor een karaoke set (dus lekker vaak karaoke 
hokborrels). Verder is de speaker makkelijk in gebruik en heeft deze mooie lichtjes. Voor de 
prijs is uitgegaan van de JBL PartyBox On-The-Go en de JBL Wireless Microphone Set, 
waardoor je twee microfoons hebt, in plaats van één, voor extra karaoke plezier. 

Koffie- en theekannen 

Idee van: Tim de Groot / Bedrag: circa €92,- excl. btw 

Bij lezingen, symposia en andere activiteiten wordt vaak koffie en thee geserveerd. Dit gaat 
nu via de kantine wat hoge kosten met zich meebrengt. Door eenmalig te investeren in onze 
eigen koffie- en theekannen kunnen we goedkoper koffie en thee schenken en is het ook voor 
andere commissies makkelijker om koffie en thee te schenken op hun evenement(en). Bij het 
bedrag van €92,- is uitgegaan van twee theekannen en drie koffiekannen. 

Digitalisering jaarboek ‘ten behoeve van Amsterdamse scheikundigen in de jaargangen 
1937-1945’ 

Idee van: Daan Jellema / Bedrag: circa €80,- excl. btw 

Digitalisering van het jaarboek dat in 1996 is geschreven door de ondertussen 
gepensioneerde oud-ACD-leden om terug te blikken op hun studietijd en hoe de (scheikunde) 
wereld is veranderd sinds hun studietijd. Dit jaarboek beschrijft onder andere de oprichting 
van het ACD en bevat de oprichtingsnotulen en veel andere historische informatie over de 
vereniging en de studie scheikunde in deze jaren. Bij het bedrag is uitgegaan van een huidige 
offerte, er kan nog een lagere binnenkomen. Voor verdere toelichting zie  de ingezonden 
stukken van Daan Jellema. 

  



 

‘Hollandse Hokavond’ georganiseerd door de HOCKEY 

Idee van: de HOCKEY / Bedrag: circa €100,- excl. btw 

De HOCKEY is de nieuwe commissie, die o.a. de verenigingskamers (hokken) versiert voor 
verschillende feestdagen en zo nu en dan zorgt voor uitgebreide “openingstijden” van de 
hokken. De commissie heeft €50,- begroot gekregen voor de versieringen voor het hok. Het 
lijkt de HOCKEY nu ook heel leuk om een speciale hokavond te organiseren op het Science 
Park, dan wel “Hollandse Hokavond” genoemd, met hapjes, muziek, versieringen en veel 
gezelligheid. Om die avond een succes te maken heeft de commissie wel extra budget nodig 
en daarvoor hebben zij dit idee opgegeven. Met een bedrag van €100,- kan de commissie een 
hele leuke activiteit neerzetten voor het ACD. Het geld dat al dan niet overblijft kan nog 
uitgegeven worden aan extra en/of leukere decoratie voor feestdagen. 


