
 

Huishoudelijk Reglement wijzigingen 

Halfjaarlijkse ALV - 28 februari 2023 

Op de Halfjaarlijkse ALV van 28 februari 2023 draagt het 77ste bestuur van het Amsterdams 

Chemisch Dispuut (ACD) de volgende wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement (HR) 

voor: 

In het verleden is gebleken dat de SollicitatieCommissie (SoCo) eerder te weinig dan teveel 

tijd heeft, en hierdoor vaak de in lid V.5 gestelde deadline van vier weken voor de brief niet 

haalde. Om de SoCo meer ruimte te geven stellen wij voor deze termijn in te korten naar twee 

weken. Er is dan nog genoeg ruimte om een eventueel tegenbestuur te vormen en de SoCo 

heeft voldoende tijd om haar brief goed uit te werken. Hieronder staat lid V.5 van het HR met 

de voorgestelde wijziging: 

V.5 De sollicitatiecommissie maakt bij genoeg animo meerdere samenstellingen voor nieuwe besturen 

schriftelijk bekend met motivatie aan alle leden ten minste vier twee weken voor de vergadering 

bedoeld in III.3. 

 

De afgelopen jaren kregen alle donateurs de mogelijkheid om bij het inschrijven voor 

donateurschap bij het ACD aan te geven dat zij de ACiD, het door het ACD uitgegeven 

periodiek, wilden ontvangen. Echter staat in lid I.8 bij de rechten van donateurs niet dat zij 

deze kosteloos zouden mogen ontvangen. Aangezien dit wel onder lid I.9 staat bij de rechten 

van oud-leden, willen wij dit punt naar lid I.8 halen, zodat alle donateurs het periodiek mogen 

ontvangen. Hieronder staan leden I.8 en I.9 van het HR met de voorgestelde wijzigingen: 

 

I.8 De rechten van de donateurs zijn de volgende:  

1. de vergadering bij te wonen en het woord te voeren, mits hij of zij geen alcohol nuttigt tijdens deze 

vergadering;  

2. deelname aan activiteiten van de vereniging, tenzij vooraf is vermeld dat de activiteit voor een 

specifieke doelgroep binnen de leden is;  

3. de bestuursvergadering bij te wonen en het woord te voeren;  

4. aangeven dat zij convocaten wensen te ontvangen.; 

5. aangeven dat zij het door het ACD uitgegeven periodiek kosteloos toegestuurd wensen te 

krijgen krijgen. 

 

I.9 Oud-leden zijn donateurs die ook aan de volgende voorwaarden voldoen:  

Een oud-lid…  

1. steunt het ACD met een bijdrage van ten minste vijftien euro per jaar, met uitzondering van ereleden 

en leden van verdienste;  

2. is lid geweest van het ACD en/of studeerde scheikunde aan de VU voor het bestaan van de Joint 

Degree van de UvA en de VU, met uitzondering van ereleden en leden van verdienste;  

3. is niet door het ACD geroyeerd;  

4. staat niet meer ingeschreven als (bijvak)student Scheikunde of Chemistry aan de Universiteit van 

Amsterdam en/of de Vrije Universiteit Amsterdam, met uitzondering van ereleden en leden van 

verdienste.  

Oud-leden…  

1. hebben alle rechten die ook een donateur heeft, zie I.8;  

2. hebben het recht om deel te nemen aan alle voor oud-leden georganiseerde activiteiten;  



 

3. komen in aanmerking voor alle vormen van berichtgeving met betrekking tot activiteiten voor oud-

leden, donatie en andere voor hen relevante berichten;  

4. komen in aanmerking voor het kosteloos toegestuurd krijgen van het door het ACD uitgegeven 

periodiek, mits zij aangeven deze te willen ontvangen;  

5. 4. komen in aanmerking voor het kosteloos toegestuurd krijgen van de door Stichting Lustrum ACD 

uitgegeven almanak, mits zij aangeven deze te willen ontvangen. 

 


