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1. Opening	
Voorzitter	Fay	Heemskerk	opent	de	vergadering	om	18.05	uur.	
	
2. Agenda	

Fay	 vertelt	 dat	 het	 bestuur	 agendapunten	 9	 ‘Rapport	 KasControlecommissie’	 en	 10	5	
‘Halfjaarlijkse	update	Acquisitie’	graag	wil	omwisselen,	zodat	de	halfjaarlijkse	update	van	
de	Acquisitiecommissie	na	het	rapport	van	de	KasControlecommissie	komt.	Daarnaast	wil	
Fay	punt	13	‘Ereleden	en	Leden	van	Verdienste’	naar	voren	halen,	omdat	de	kandidaten	
hiervoor	nu	al	aanwezig	zijn	en	het	bestuur	hen	niet	de	hele	Algemene	Ledenvergadering	
(ALV)	wilt	verplichten	te	blijven.		10	
De	agenda	van	de	ALV	ziet	er	als	volgt	uit,	nadat	agendapunten	9	en	10	zijn	omgewisseld	
en	agendapunt	13	naar	punt	6	gehaald	is	en	de	rest	is	doorgeschoven:	
	

1. Opening	
2. Agenda	15	
3. Vaststellen	notulen	ALV	28-09-2022	
4. Ingekomen	stukken	
5. Mededelingen	
6. Ereleden	en	Leden	van	Verdienste	
7. HR-wijzigingen	20	
8. Halfjaarlijks	verslag	ACD	
9. Financieel	halfjaarverslag	ACD	
10. Rapport	KasControlecommissie	
11. Halfjaarlijkse	update	Acquisitie	
12. Verkiezing	SollicitatieCommissie	25	
13. Raad	van	Advies	
14. Beste	Idee	van	het	ACD	
15. WVTTK	
16. Rondvraag	
17. Sluiting	30	

	
De	agenda	wordt	vastgesteld.		
	
3. Vaststellen	notulen	ALV	28-09-2022	

Fay	merkt	op	dat	de	titel	van	het	document	‘Verkiezings-ALV	28-09-2022’	is,	terwijl	dit	35	
‘Wissel-ALV	28-09-2022’	moet	 zijn.	Ook	 in	 de	 aanwezigheidslijst	 staat	 nu	 ‘Martijn	 ten	
Brink	(voorzitter)’	en	‘Fay	Heemskerk’,	wat	moet	zijn	‘Martijn	ten	Brink	(voorzitter	t/m	
agendapunt	20)’	en	 ‘Fay	Heemskerk	(voorzitter	vanaf	agendapunt	21)’.	Hetzelfde	geldt	
voor	 ‘Ben	Kras	 (notulist)’	 en	 ‘Anne-Fay	de	 Jong’,	 dit	moet	 zijn	 ‘Ben	Kras	 (notulist	 t/m	
agendapunt	20)’	en	‘Anne-Fay	de	Jong	(notulist	vanaf	agendapunt	21)’.	Fay	merkt	ook	op	40	
dat	er	op	regel	1824	staat	 ‘Het	77ste	bestuur	geeft	aan	er	zin	 in!’,	waaraan	 ‘te	hebben’	
moet	worden	toegevoegd.	Tot	slot	noemt	Fay	dat	vanaf	regel	1844	een	voorgestelde	vorm	
van	 HR-artikel	 III.1	 beschreven	 wordt,	 waar	 is	 doorgeteld	 in	 de	 nummering	 van	 de	
opsomming;	in	plaats	van	‘5,	6,	7,	8’	moet	dit	‘1,	2,	3,	4’	worden.	
	45	
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De	 laatste	 versie	 van	 de	 notulen	 van	 de	 Wissel-ALV	 op	 28	 september	 2022	 wordt	
goedgekeurd.	De	volgende	wijziging	zal	aangebracht	worden:	
De	titel	wordt	‘Verkiezings-ALV	28-09-2022’	veranderd	naar	‘Wissel-ALV	28-09-2022’.	In	
de	aanwezigheidslijst	worden	Martijn	ten	Brink	(voorzitter)’,	‘Fay	Heemskerk’,	‘Ben	Kras	
(notulist)’	 en	 ‘Anne-Fay	 de	 Jong’	 veranderd	 naar	 ‘Martijn	 ten	 Brink	 (voorzitter	 t/m	50	
agendapunt	20)’,	‘Fay	Heemskerk	(voorzitter	vanaf	agendapunt	21)’,	‘Ben	Kras	(notulist	
t/m	 agendapunt	 20)’	 en	 ‘Anne-Fay	 de	 Jong	 (notulist	 vanaf	 agendapunt	 21)’.	 Bij	 regels	
1848,	1850,	1851	en	1853	wordt	de	nummering	van	‘5,	6,	7,	8’	veranderd	naar	‘1,	2,	3,	4’.	
	
De	opnames	van	deze	ALV	zullen	verwijderd	worden.	55	
	
4. Ingekomen	stukken	

Er	is	een	machtiging	binnengekomen	van:		
- Perry	Blommaart	die	Thomas	Glansdorp	machtigt	om	voor	hem	te	stemmen.	
- Jona	van	Enk	die	Janne	van	Asselt	machtigt	om	voor	hem	te	stemmen.	60	
- Nadav	Joosten	die	Gijs	Rombouts	machtigt	om	voor	hem	te	stemmen.	
- Sam	Hulscher	die	Joost	Koning	machtigt	om	voor	hem	te	stemmen,	zodra	Sam	niet	

meer	bij	de	vergadering	aanwezig	is.	
- Bente	Reus	die	Jari	Hoffmann	machtigt	om	voor	haar	te	stemmen.	

	65	
Overige	ingekomen	stukken:	

- Motivatiebrief	voor	de	Sollicitatiecommissie	(SoCo)	van	Anne-Fay	de	Jong.	
- Motivatiebrief	voor	de	SoCo	van	Perry	Blommaart.	
- Motivatiebrief	voor	de	SoCo	van	Ben	Kras.	
- Motivatiebrief	voor	de	SoCo	van	Pim	Meulensteen.	70	

Fay	vertelt	dat	deze	brief	later	is	binnengekomen.	Fay	stelt	voor	om	de	aanwezige	
sollicitanten	zichzelf	voor	te	 laten	stellen	bij	agendapunt	12,	de	overige	brieven	
kan	ze	dan	ook	bij	agendapunt	12	voorlezen.	Hier	is	geen	bezwaar	op.	

- Een	 brief	 vanuit	 het	 77ste	 bestuur	 betreft	 de	 evaluatie	 van	 de	 huidige	
boekenleverancier	WO4YOU.		75	

- Een	brief	van	Daan	Jellema,	waarin	hij	zijn	Beste	Idee	van	het	ACD	‘digitaliseren	
jaarboek’	toelicht,	inclusief	een	bijlage	met	een	paar	foto’s	van	het	boek.	

- Een	brief	vanuit	het	77ste	bestuur	betreft	de	aanschaf	van	een	stellingkast.	Sam	
vraagt	 of	 deze	 brief	 en	 die	 over	 de	 WO4YOU	 bij	 WVTTK	 besproken	 kunnen	
worden.	 Fay	 antwoord	 dat	 WO4YOU	 bij	 de	 halfjaarlijkse	 update	 benoemd	 zal	80	
worden,	maar	dat	de	brief	over	de	stellingkast	dan	wel	bij	WVTTK	besproken	zal	
worden.		

	
5. Mededelingen	

Mededelingen	vanuit	het	bestuur:	85	
- De	ALV	zal	opgenomen	worden	ten	behoeve	van	het	correct	opstellen	van	

de	notulen.	Nadat	de	notulen	zijn	goedgekeurd	op	de	volgende	ALV	zullen	
de	opnames	verwijderd	worden.	
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- Fay	bedankt	namens	het	bestuur	de	KookCommissie	(KoCo)	voor	het	eten.	Ze	
zegt	dat	zij	zelf	niet	heeft	meegegeten,	maar	gehoord	heeft	dat	het	goed	in	de	90	
smaak	viel.	

	
Mededelingen	vanuit	de	ALV:	

- Martijn	vraagt	of	het	verwijderen	van	de	vorige	opnames	wel	genoemd	is	bij	het	
vaststellen	van	de	notulen.	Fay	antwoordt	dat	ze	dat	wel	gezegd	heeft.	95	

- Jari	vraagt	of	de	ALV	achteraf	nog	een	drankje	zal	krijgen	van	het	bestuur.	Fay	blijft	
geheimzinnig	en	zegt	dat	er	misschien	na	en	misschien	tussen	de	ALV	door	een	
drankje	zal	komen.	

- Michelle	zegt	dat	ze	nog	een	applaus	voor	de	KoCo	wil.	Er	volgt	applaus.	
	100	
6. Ereleden	en	Leden	van	Verdienste	

Fay	 vertelt	 dat	 Ereleden	 zij	 zijn	 die	 een	 of	meerdere	 bewonderenswaardige	 bijdrages	
geleverd	hebben	aan	het	doel	van	de	vereniging.	Het	bestuur	heeft	een	brief	gestuurd,	
waarin	zij	uitleggen	dat	zij	vinden	dat	Jan	van	Maarseveen,	Michiel	Beij	en	Bill	Horde	deze	
titel	verdienen.		105	
Fay	vertelt	dat	 Jan	al	24	 jaar	altijd	klaarstaat	voor	het	Amsterdams	Chemisch	Dispuut	
(ACD).	 Zowel	 bij	 het	 helpen	met	 organiseren	 van	 evenementen	 of	 om	 daar	 te	 komen	
spreken.	Hij	deelt	ook	altijd	zijn	verhalen	met	veel	plezier	met	ons.	
Fay	gaat	verder	dat	Bill	tot	2021,	zes	jaar	lang	laboratoriummanager	was	en	Michiel	al	
sinds	2014	practicumbeheerder	is	bij	de	FNWI.	Vanuit	deze	posities	stonden	ook	zij	altijd	110	
klaar	voor	het	ACD.	Ze	hielpen	met	het	organiseren	van	activiteiten,	waaronder	een	rugby	
cursus,	BHV	cursus	voor	bestuur	en	ABC,	practica	bij	ouderdagen,	open	dagen	en	meer.		
Michelle	voegt	eraan	toe	dat	het	heel	erg	gewaardeerd	werd	dat	ze	alle	drie	vaak	de	namen	
goed	 kenden	 van	 hun	 studenten	 en	 hun	 gerust	 konden	 stellen	 tijdens	 de	 colleges	 en	
practica.	De	meeste	studenten	gingen	altijd	met	veel	plezier	naar	hun	colleges.	Sam	voegt	115	
ook	toe	dat	hij	nog	extra	nadruk	wil	leggen	op	de	inzet	van	hen	alle	drie:	dat	ze	zo	klaar	
stonden	voor	het	ACD	en	hulp	vaak	al	bij	wijze	van	spreken	werd	aangeboden	voordat	je	
erom	kon	vragen.	Hij	vindt	dat	daar	de	waardering	zo	voor	nodig	is.	
Fay	dient	namens	het	bestuur	een	motie	in	om	in	een	keer	te	stemmen	over	het	benoemen	
van	Jan	van	Maarseveen,	Michiel	Beij	en	Bill	Horde	tot	Ereleden	van	het	ACD.	Deze	motie	120	
wordt	behandeld.	Deze	motie	wordt	per	acclamatie	aangenomen.	
	
Er	wordt	gestemd	over	de	het	benoemen	van	 Jan	van	Maarseveen,	Michiel	Beij	en	Bill	
Horde	tot	Ereleden	des	ACDs.	De	uitslag	is	als	volgt:	
Voor:	 	 30	125	
Tegen:		 0	
Blanco:		 0	
Onthouding:		 0	
Ongeldig:	 1	
	130	
Bij	deze	zijn	Jan	van	Maarseveen,	Michiel	Beij	en	Bill	Horde	Ereleden	des	ACDs.	Er	volgt	
applaus.	 Fay	 vraagt	 of	 de	 nieuwe	 Ereleden	 nog	 iets	 willen	 zeggen	 en	 de	 ALV	 roept	
“speech!”.	Jan	vraagt	aan	het	bestuur	of	er	een	lijst	met	ereleden	is.	Het	bestuur	antwoordt	
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dat	deze	op	de	website	te	vinden	is,	maar	helaas	nog	niet	helemaal	compleet	is.	Jan	vertelt	
dat	Bill,	Michiel	en	hij	de	eigenschap	gemeen	hebben	dat	als	je	onderwijs	leuk	vind	dan	135	
doe	je	dat	vanwege	het	vak,	maar	eigenlijk	meer	omdat	je	mensen	leuk	vindt.	Hij	denkt	
dat	het	voor	het	onderwijs	belangrijk	is	dat	je	je	erop	verheugd	dat	je	de	studenten	weer	
gaat	 zien	 en	 dat	 studenten	 dat	 ook	merken.	 Jan	 zegt	 ook	 dat	 zij	met	 z’n	 drieën	 altijd	
dachten	 en	nog	denken	dat	 elk	probleem	altijd	 opgelost	 kan	worden.	 Jan	dacht	 in	het	
verleden	dat	als	hij	zestig	zou	worden,	hij	een	dag	minder	in	de	week	zou	willen	werken,	140	
maar	toen	hij	zestig	werd,	wilde	hij	dat	absoluut	niet.	Het	duurt	nog	heel	lang	voordat	hij	
gaat	stoppen,	maar	hij	weet	zeker	dat	hij	dan	nog	colleges	zou	willen	blijven	geven—het	
liefst	zo	lang	mogelijk!	Hij	had	nooit	verwacht	dat	hij	erelid	zou	worden,	maar	hij	vindt	
het	enorm	mooi.	Hij	had	nog	een	paar	jaar	geleden	een	streek	geleverd	aan	het	ACD,	toen	
hij	het	ACD	niet	wilde	sponsoren	als	ze	met	het	vliegtuig	op	reis	zou	gaan.	Sinds	een	jaartje	145	
of	tien	zijn	Jan’s	interesses	omgeslagen	van	geneesmiddelen	naar	duurzaamheid,	omdat	
hij	er	toen	achter	kwam	dat	het	toch	wel	een	seconde	voor	twaalf	voor	de	wereld	is.	Hij	
wilde	toen	de	ACD-reis	alleen	sponsoren,	zoals	hij	dat	elk	jaar	deed,	als	ze	met	de	bus	of	
trein	naar	ergens	in	Europa	gingen.	Hij	vraagt	of	de	ALV	zich	dit	nog	kan	herinneren	en	
een	deel	antwoord	het	nog	wel	te	weten.	Dit	incident	was	in	Sam’s	bestuursjaar;	hij	en	150	
Sverre,	die	toen	in	de	BuitenlandExcursieCommissie	zat,	kunnen	het	nog	herinneren.	Sam	
vraagt	 of	 het	ACD	dit	 jaar	met	de	bus	 gaat.	 Sverre	 antwoordt	dat	 dat	 het	 geval	 is.	 Jan	
bedankt	iedereen	en	vraagt	of	Bill	of	Michiel	nog	iets	wil	zeggen.	Er	volgt	applaus.	
Michiel	 komt	naar	 voren.	Michiel	 benoemt	 eerst	dat	de	mensen	van	de	ALV	die	bingo	
spelen	vast	wachten	tot	hij	een	ongepaste	grap	gaat	maken,	maar	dat	dit	geen	ongepaste	155	
maar	een	leuke	grap	is.	Hij	kan	beamen	wat	Jan	zei;	je	gaat	het	onderwijs	in	voor	de	jonge	
mensen.	Hij	ziet	studenten	in	het	eerste	jaar	binnen	komen	als	hele	bleue	kindertjes	en	
bijna	altijd	ziet	hij	ze	later	nog	terug	na	hun	stages	en	dergelijke	ontbloeid	tot	volwaardige	
chemici.	Hij	vindt	scheikunde	veel	te	leuk	en	het	vak	scheikunde	practicum	geweldig.	Voor	
€1000,-	ga	je	een	paar	keer	naar	Fuat,	maar	wat	je	studenten	leert	pakt	niemand	van	ze	160	
af.	Daarom	vindt	Michiel	het	ook	heel	 leuk	om	Erelid	te	worden	van	het	ACD.	Hij	staat	
altijd	klaar;	als	het	ACD	iets	vraagt	staat	het	er	het	eerstvolgende	moment.	Iedereen	is	bij	
hen	welkom	en	je	kan	met	alles	komen;	zolang	het	veilig,	leuk	en	milieuvriendelijk	kan,	
dan	staan	zij	voor	alles	open.	Dat,	zegt	Michiel,	wil	hij	voor	de	komende	jaren	ook	voor	het	
ACD	blijven	doen.	Fay	bedankt	Michiel	en	er	volgt	applaus.	165	
Bill	komt	ook	naar	voren.	Hij	vond	het	heel	bijzonder	dat	het	ACD	aan	hem	dacht	als	Erelid,	
aangezien	hij	al	1,5	jaar	niet	meer	werkt	bij	de	Universiteit	van	Amsterdam	(UvA),	maar	
blijkbaar	gelukkig	nog	in	goede	gedachten	is	bij	het	ACD.	Hiervoor	doet	hij	het	voor,	ook	
op	 de	 middelbare	 school	 nu.	 De	 capaciteiten	 zijn	 daar	 wel	 iets	 lager	 dan	 hier	 op	 de	
Universiteit,	in	sommige	gebieden	dan,	de	scheikunde	op	de	UvA	kan	zo	nu	en	dan	ook	170	
nog	aan	middelbare	scholen	tippen.	Bill	bedankt	iedereen	en	vertelt	dat	hij	zich	vereerd	
voelt	om	er	vanavond	te	mogen	zijn.	Tot	slot	zegt	hij	dat	iedereen	ook	nog	steeds	dicht	bij	
zijn	hart	staat.	Er	volgt	applaus.	
Fay	zegt	dat	ze	door	wil	naar	de	Leden	van	Verdienste	en	noemt	dat	de	Ereleden	nu	ook	
stemrecht	hebben.	Sam	wil	graag	nog	de	nadruk	leggen	op	dat	het	stemmen	zo	snel	gaat,	175	
maar	dat	het	echt	veel	betekent.	Het	ACD	bestaat	nu	77	jaar	en	het	heeft	maar	een	stuk	of	
veertien	of	zestien	Ereleden,	dus	het	is	best	wel	bijzonder.	Er	volgt	applaus.	
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Fay	vertelt	dat	Leden	van	Verdienste	zij	zijn	die	een	specifieke	dienst	geleverd	hebben	aan	
de	vereniging,	buiten	hun	takenpakket,	waarvoor	deze	titel	verleend	wordt.		180	
Het	bestuur	heeft	samen	met	Michelle	een	brief	geschreven	en	hierin	staat	een	motivatie	
over	waarom	Marit	Beerse	en	Tori	Gijzen	in	hun	ogen	deze	titel	verdienen.	Fay	vertelt	dat	
Marit	en	Tori	het	76ste	bestuur	enorm	hebben	bijgestaan	vorig	jaar	toen	Arthur	uitviel.	
Tori	heeft	bijvoorbeeld	meerdere	commissie	draai-	en	witboeken	geschreven	en	Marit	
was	 de	 persoon	 die	 veel	 promotiemateriaal	 maakte	 vóór	 het	 bestaan	 van	 de	185	
PromotieCommissie.	Michelle	wil	ook	nog	noemen	dat	ze	zich	beiden	voor	twee	en	een	
half	 jaar	 lang	 heel	 hard	 hebben	 ingezet	 voor	 het	 SLA	 bestuur	 en	 hele	mooie	 lustrum	
activiteiten	hebben	neergezet,	ook	al	was	het	niet	makkelijk,	omdat	het	vaak	verzet	moest	
worden.	Sam	benoemt	nog	dat	veel	ook	in	de	Corona-tijd	was,	toen	de	inzet	en	motivatie	
lager	was	bij	de	vereniging	en	dat	het	daardoor	extra	indrukwekkend	is.	190	
Fay	dient	namens	het	bestuur	een	motie	in	om	Marit	Beerse	en	Tori	Gijzen	tegelijkertijd	
in	 te	stemmen	als	Leden	van	Verdienste	des	ACDs.	Deze	motie	wordt	behandeld.	Deze	
motie	wordt	per	acclamatie	aangenomen.	
	
Er	wordt	 gestemd	 over	 het	 benoemen	 van	Marit	 Beerse	 en	 Tori	 Gijzen	 als	 Leden	 van	195	
Verdienste	des	ACDs.	De	uitslag	is	als	volgt:	
Voor:	 	 32	
Tegen:		 0	
Blanco:		 0	
Onthouding:		 2	200	
	
Bij	deze	zijn	Marit	Beerse	en	Tori	Gijzen	Leden	van	Verdienste	des	ACDs.	Fay	en	de	ALV	
roepen	“speech!”.	Tori	en	Marit	staan	op.	Tori	vertelt	dat	ze	het	in	zes	jaar	heel	erg	naar	
haar	zin	heeft	gehad	en	alles	met	liefde	heeft	gedaan.	Ook	zegt	ze	dat	ze	nog	steeds	hart	
voor	de	vereniging	heeft	en	iedereen	bedankt.	Er	volgt	applaus.	Marit	zegt	dat	ze	ondanks	205	
dat	ze	geen	scheikunde	doet	het	ACD	toch	wel	mist.	En	drukt	de	ALV	op	het	hart	dat	ze	er	
nog	even	van	moeten	genieten	zo	lang	het	duurt.	Er	volgt	applaus.	Fay	noemt	dat	zoals	
Sam	zij	de	stemmingen	erg	snel	gaan	en	ze	daarom	nu	de	vergadering	kort	schorst.	
	
Voorzitter	Fay	Heemskerk	schorst	de	vergadering	om	18.42	uur.	210	
Voorzitter	Fay	Heemskerk	heropent	de	vergadering	om	18.57	uur.	
	
7. HR-wijzigingen	

Fay	presenteert	aan	de	hand	van	de	PowerPoint-slides	de	voorgestelde	wijzigingen	in	het	
Huishoudelijk	 Reglement	 (HR).	 Fay	 vertelt	 dat	 het	 bestuur	 een	 HR-wijziging	 wil	215	
aandragen	over	artikel	V.5	betreft	de	SoCo.	Ze	zegt	dat	de	reden	ook	in	de	brief	toegelicht	
staat	en	dat	dus	de	afgelopen	jaren	helaas	niet	aan	bepaalde	deadlines	gehouden	is	door	
de	SoCo	en	met	het	veranderen	van	de	deadline	het	makkelijker	wordt.	Met	een	deadline	
van	twee	weken,	zal	de	brief	ten	laatste	tegelijkertijd	met	de	agenda	verstuurd	worden,	
wat	 in	 de	 ogen	 van	 het	 bestuur	 alsnog	 voldoende	 tijd	 is	 tot	 de	 ALV.	 De	 voorgestelde	220	
wijziging	staat	hieronder:	
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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.	225	
	
Ben	vraagt	aan	Fay	hoe	lang	ze	nodig	had	voor	het	verzamelen	van	de	handtekeningen	
voor	 haar	 tegenkandidatuur.	 Fay	 antwoordt	 dat	 ze	 na	 twee	 of	 drie	 dagen	 meer	
handtekening	had	dan	nodig	was.	Jari	vraagt	hoe	ver	van	tevoren	een	tegenkandidatuur	
ingediend	moet	worden.	Dit	zou	vijf	dagen	van	tevoren	zijn.	Jari	merkt	op	dat	hij	in	zijn	230	
jaar	niet	vond	dat	de	deadline	te	krap	was.	Het	is	een	drukke	periode,	maar	hij	vindt	het	
belangrijk	dat	er	genoeg	tijd	is	voor	iedereen	om	de	voorstelbesturen	goed	te	bekijken	en	
zo	nodig	een	tegenkandidatuur	te	vormen.	Hij	vraagt	of	de	vorige	SoCo	hier	tegenaan	liep.	
Fay	zegt	dat	het	vorig	jaar	te	laat	kwam	en	er	wel	meerdere	keren	naar	gevraagd	was	toen.	
Martijn	zegt	als	vorige	SoCo	dat	zij	een	week	te	laat	waren,	maar	dat	verdere	toelichting	235	
toch	altijd	 later	komt,	namelijk	pas	vijf	dagen	van	tevoren.	Sverre	noemt	dat	een	lange	
uitleg	harder	nodig	is	en	dat	alleen	een	korte	uitleg	soms	schadelijker	is.	Sam	noemt	dat	
een	tegenkandidatuur	tien	dagen	van	tevoren	ingestuurd	moet	worden,	dus	twee	weken	
is	dan	 te	kort.	Ben	stelt	drie	weken	 in	plaats	van	vier.	 Jari	benadrukt	nog	dat	de	SoCo	
anders	beter	moet	plannen.	Tim	noemt	dat	het	alleen	om	het	korte	verslag	gaat,	maar	dat	240	
het	uitgebreide	verslag	een	ingezonden	stuk	is	en	dus	maar	vijf	dagen	van	tevoren	hoeft.	
Sam	vindt	het	niet	nodig	om	het	in	te	korten,	omdat	je	lang	genoeg	wil	kunnen	nadenken	
over	het	vormen	van	een	tegenkandidatuur.	Daan	vraagt	of	de	kans	niet	groter	is	dat	de	
voorstelbesturen	met	een	deadline	van	drie	weken	pas	twee	weken	van	tevoren	komen,	
aangezien	het	drie	weken	was	met	de	deadline	van	vier	weken	en	zegt	dat	de	kandidaten	245	
daar	meer	mee	in	de	problemen	zouden	komen.	Sam	noemt	dat	hij	niet	wist	dat	het	een	
probleem	was	en	dat	de	SoCo	het	nu	door	deze	ALV	wel	weet.	Michelle	vraagt	of	het	alleen	
om	de	mail	voor	de	opties	gaat	en	zegt	dat	het	probleem	in	dat	geval	bij	de	planning	van	
de	SoCo	ligt.	Ze	sluit	zich	aan	bij	de	mening	van	Jari:	het	is	best	een	strakke	planning,	dus	
misschien	zou	drie	en	een	halve	week	beter	zijn.	Gijs	vraagt	of	de	ruimte	tussen	de	BEC	en	250	
de	sollicitaties	wel	groot	genoeg	is,	omdat	 in	het	verleden	mensen	enthousiast	werden	
voor	bestuur	op	de	BEC.	Fay	zegt	dat	die	ruimte	weg	is	nu	de	BEC	in	de	meivakantie	is.	
Jari	 noemt	 dat	 het	met	 het	wijzigen	 van	 de	 procedure	 in	 het	 verleden	 ook	 uitgebreid	
besproken	is.	Sam	noemt	dat	ONCS	wel	nog	in	die	periode	valt.	Martijn	zegt	nog	dat	er	ook	
gekeken	kan	worden	of	de	ALV	een	week	later	kan	zijn,	om	op	die	manier	de	SoCo	toch	255	
nog	wat	meer	ruimte	te	geven.	
Fay	 dient	 namens	 het	 bestuur	 een	 motie	 in	 om	 de	 voorgestelde	 HR-wijziging	 met	
betrekking	tot	de	SoCo	in	te	stemmen.	De	motie	wordt	behandeld.	De	motie	wordt	per	
acclamatie	verworpen.	
	260	
Fay	gaat	verder	dat	de	tweede	wijziging	over	artikel	I.8	gaat,	betreft	donateurs.	Donateurs	
hebben	de	afgelopen	jaren	steeds	de	mogelijkheid	gekregen	om	het	periodiek	van	ACD,	
ACiD,	te	ontvangen.	Echter	staat	in	artikel	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	ook	alle	donateurs	het	periodiek	265	
mogen	ontvangen.	Tori	vraagt	waarom	het	anders	verwoord	wordt.	Anne-Fay	legt	uit	dat	
de	 zinsopbouw	 daarvoor	 anders	 is	 en	 dat	 het	 daardoor	 anders	 moet,	 maar	 dat	 het	
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hetzelfde	betekent.	Sam	vraagt	of	het	om	het	fysiek	of	online	toesturen	van	de	ACiD	gaat.	
Fay	antwoordt	dat	het	om	allebei	gaat	en	dat	de	donateurs	hierin	de	keuze	hebben.	Er	
volgt	een	discussie	over	het	dubbele	woord	“krijgen”	aan	het	eind	van	de	nieuwe	zin.	Jari	270	
zegt	dat	daar	voor	de	verduidelijking	een	komma	tussen	zou	moeten.	Sam	stelt	voor	een	
van	de	twee	woorden	te	vervangen	voor	“ontvangen”.	Uiteindelijk	komt	de	ALV	erachter	
dat	een	van	de	twee	woorden	overbodig	is.	Martijn	stelt	voor	om	voor	de	consistentie	met	
punt	4	voor	“ontvangen”	te	gaan.	
Fay	 dient	 namens	 het	 bestuur	 een	 motie	 in	 om	 de	 voorgestelde	 HR-wijziging	 zoals	275	
hiervoor	besproken	met	betrekking	tot	de	rechten	van	donateurs	in	te	stemmen.	De	motie	
wordt	behandeld.	De	motie	wordt	per	acclamatie	aangenomen.	De	wijziging	ziet	er	als	
volgt	uit:	
	
I.8	De	rechten	van	de	donateurs	zijn	de	volgende:		280	
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;		285	
4.	aangeven	dat	zij	convocaten	wensen	te	ontvangen.;	
5.	 aangeven	 dat	 zij	 het	 door	 het	 ACD	 uitgegeven	 periodiek	 kosteloos	 wensen	 te	
ontvangen.	
	
I.9	Oud-leden	zijn	donateurs	die	ook	aan	de	volgende	voorwaarden	voldoen:		290	
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;		295	
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…		300	
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	305	
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.	
	
Bill	noemt	dat	na	de	dubbele	punt	ook	een	hoofdletter	zou	moet	komen.	Anne-Fay	zegt	310	
dat	het	 al	 zo	 in	het	HR	 stond	en	dat	wij	die	 taal-	 en	 interpunctiefouten	nu	niet	willen	
doorvoeren.	Fay	vraagt	of	Bill	een	HR-wijziging	wil	voorstellen.	Bill	antwoordt	nee	en	er	
volgt	gelach.	Sam	stelt	de	vraag	aan	het	bestuur	of	zij	het	HR	willen	doorspitten	op	dit	
soort	 fouten.	Tim	 legt	uit	 dat	 er	nu	wat	dringende	en	 inhoudelijke	wijzigingen	waren,	
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maar	dat	het	wel	op	de	planning	staat	om	met	meerdere	bestuursleden	het	HR	door	te	315	
zoeken	voor	taal-	en	consistentiefouten,	waarschijnlijk	voor	de	volgende	ALV.		
	
8. Halfjaarlijks	verslag	ACD	

Fay	 begint	met	 de	 halfjaarlijkse	 update	 en	 legt	 uit	 dat	 de	 slides	 zijn	 gemaakt	met	 de	
verschillende	hoofdthema’s,	zoals	deze	ook	in	het	beleidsplan	stonden.	Per	slide	staat	een	320	
thema	en	Fay	vraagt	om	vragen	op	het	einde	van	elke	slide	te	stellen.		
	
Fay	begint	hierna	met	de	slide	‘studiegerelateerd’.	Ze	vertelt	dat	over	de	samenwerking	
met	boekenleverancier	WO4YOU	het	bestuur	een	aparte	brief	heeft	opgesteld	aan	de	ALV.	
Carlijn	heeft	met	hulp	van	Michelle	van	Dongen	een	tentamenbank	voor	de	pre-master	325	
kunnen	opzetten	en	deze	is	nu	beschikbaar	is	op	de	ACD-website.	Er	is	een	begin	gemaakt	
aan	het	vergelijken	van	tentamen	van	oud	en	nieuw	curriculum.	Dit	is	enkel	nog	voor	de	
nieuwe	 eerstejaars	 vakken	 gedaan.	 Ook	 is	 de	 tentamenbank	 aangevuld	 met	
antwoordmodellen,	dit	is	nog	niet	voor	elk	vak	het	geval,	maar	het	is	wel	een	mooi	begin.	
Het	bestuur	hoopt	dat	leden	tentamens	en	ook	antwoordmodellen	blijven	opsturen.		330	
Fay	vertelt	verder	dat	zij	en	Carlijn	meerdere	keren	 in	overleg	zijn	geweest	met	Anika	
Jonker	 over	 ondersteuningslessen,	 die	 vanaf	 nu	 weer	 tentamentrainingen	 genoemd	
zullen	 worden.	 Zo	 was	 het	 plan	 nu	 zes	 trainingen	 te	 organiseren	 voor	 het	 oude	
Thermodynamica	vak	in	plaats	van	de	twee	die	origineel	op	de	planning	stonden.	Helaas,	
was	er	niet	veel	animo	om	deze	trainingen	te	geven	en	zijn	het	nu	toch	twee	trainingen	335	
geworden.	Fay	zegt	dat	zij	dit	jammer	vindt,	maar	wel	erg	blij	is	dat	de	opleiding	enorm	
behulpzaam	is	en	open	staat	voor	het	organiseren	van	al	deze	 trainingen.	Zo	heeft	het	
oude	 vak	 Analytische	 Chemie	 en	 Bioanalyse	 ook	 enkele	 trainingen	 dit	 jaar	 en	 zal	 het	
nieuwe	 Thermodynamics	 een	 hertentamentraining	 krijgen	 als	 het	 rendement	 bij	 het	
tentamen	 laag	 is.	 Ten	 slotte,	 zal	 Physics	 for	 Chemical	 Sciences	 meerdere	340	
tentamentrainingen	 krijgen	 die	 voor	 zowel	 de	 herkansers,	 als	 voor	 de	
eerstejaarsstudenten	 dienen	 als	 ondersteuning.	 Het	 bestuur	 heeft	 nauw	 contact	 met	
Anika	en	kan	ten	alle	tijden	aangeven	wanneer	er	nood	is	aan	nog	meer	trainingen.	De	
bacheloropleiding	regelt	aanstellingen	voor	de	studenten	die	de	trainingen	geven,	zodat	
deze	gratis	aangeboden	kunnen	blijven.	345	
Fay	gaat	verder	met	dat	de	oriëntatiemarkt	in	november	een	groot	succes	was	en	dat	de	
Brainwave	vol	stond	met	studenten	en	onderzoekers.	De	volgende	oriëntatiemarkt	staat	
al	 vast	 en	 zal	 samen	 met	 studievereniging	 VCSVU	 op	 de	 Vrije	 Universiteit	 (VU)	
georganiseerd	worden	met	een	gezamenlijke	borrel	achteraf.		
Fay	gaat	verder	met	dat	er	al	meerdere	succesvolle	lezingen	en	excursies	georganiseerd	350	
zijn.	Waaronder	een	excursie	naar	Northpool	in	Leiden	met	twaalf	mensen.	Op	15	maart	
staat	een	excursie	naar	Teijin	op	de	planning	en	er	zijn	gesprekken	met	Tata	Steel	en	het	
Rijksmuseum	over	excursies.	Onder	themalezingen	staat	een	alumnilezing	gepland	in	mei,	
waarvoor	de	drie	sprekers	al	bevestigd	zijn.	Deze	lezing	zal	plaatsvinden	voorafgaand	aan	
een	Verenigd	Oud-Leden	ACD	(VOLA)-activiteit,	waardoor	VOLA-leden	ook	uitgenodigd	355	
zullen	 worden.	 Daarnaast	 zijn	 er	 ondertussen	 al	 twee	 lunchlezingen	 georganiseerd,	
waarvan	een	op	de	VU	en	een	op	de	UvA.	Beide	lezingen	hadden	een	goede	opkomst	van	
vijftien	 en	 twintig	 mensen	 respectievelijk.	 De	 lunchlezing	 van	 januari	 werd	 hybride	
aangeboden	maar	had	online	geen	opkomst.	Fay	vertelt	ook	nog	dat	op	15	 februari	de	
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bedrijvendag	met	Shell,	Tata	Steel	en	Teijin	Aramid	was.	De	spreker	van	Teijin	Aramid	360	
kon	door	omstandigheden	niet	fysiek	aanwezig	zijn,	maar	doordat	de	lezing	hybride	was,	
kon	deze	spreker	alsnog	online	aanwezig	zijn.	Het	evenement	 is	goed	bezocht,	 twintig	
mensen	 fysiek	en	zes	mensen	online.	Achteraf	 is	 er	bij	Maslow	Café	gedineerd	met	de	
sprekers	die	fysiek	aanwezig	waren	en	dertien	leden.	Vanwege	de	aanwezigheid	van	Shell	
en	 Tata	 Steel	 op	 de	 bedrijvendag	 en	 dus	 op	 de	 universiteit	 hebben	 verschillende	365	
actiegroepen,	 waaronder	 University	 Rebellion	 UvA,	 Autonomous	 Student	 Struggle	 en	
Activistenpartij	UvA,	tijdens	de	bedrijvendag	een	demonstratie	georganiseerd.	Doordat	
wij	 dit	 op	 tijd	wisten	 konden	wij	met	 de	UvA	 en	 beveiliging	 van	 de	UvA	maatregelen	
nemen	om	het	evenement	veilig	door	te	laten	gaan.		
Gijs	vraagt	of	het	gesprek	met	de	CSR	al	is	geweest.	Sverre	en	Fay	antwoorden	dat	die	nog	370	
niet	geweest	is,	maar	wel	ingepland	is.	Joost	vindt	dat	het	bestuur	netjes	is	omgegaan	met	
de	situatie	dat	goede	acties	ondernomen	hebben.	Fay	bedankt	hem.	Martijn	vertelt	dat	in	
zijn	bestuursjaar	tracklezingen	waren	en	vraagt	of	het	huidige	bestuur	ooit	nog	vanuit	de	
opleiding	 iets	 gehoord	heeft	 over	het	organiseren	hiervan.	Carlijn	 licht	 toe	dat	 zij	met	
Anika	contact	hebben	gehad	dat	het	ACD	dat	niet	meer	gaat	organiseren.	Ze	legt	verder	375	
uit	dat	er	wel	nog	een	tracklezing	komt,	maar	slechts	één	ergens	in	mei.	Michelle	vraagt	
of	er	wel	een	plan	is	om	het	terug	te	brengen	bij	het	ACD.	Tim	antwoordt	dat	dat	niet	het	
geval	 is	 en	 zegt	 dat	 het	 vorig	 jaar	 vooral	 tot	 frustraties	 leidde	 door	 de	 slechte	
communicatie	met	het	ACD	en	de	kleine	hoeveelheid	vrijheid	die	het	ACD	erin	kreeg.	De	
opleiding	heeft	zelf	veel	contacten	met	professoren	en	dergelijke,	wat	een	beetje	krom	is.	380	
Tim	vertelt	dat	het	bestuur	nog	best	zou	willen	ondersteunen	bij	de	lezingen,	maar	niet	
meer	op	de	manier	van	vorig	 jaar.	Ben	noemt	dat	het	voornamelijk	eerstejaars	waren,	
omdat	die	verplicht	moesten	komen	en	de	doelgroep	ook	niet	de	ouderejaars	was.	Het	gaf	
ook	 een	 verkeerd	 beeld	 van	wat	 de	 Lezingen-	 en	 ExcursieCommissie	 (LEC)	 doet.	 Sam	
vraagt	of	onofficiële	tracklezingen	dan	geen	goed	idee	zijn,	omdat	het	wel	fijn	is	voor	de	385	
eerstejaars.	 Michelle	 noemt	 ook	 dat	 het	 niveau	 dan	 wat	 hoger	 kan	 liggen	 voor	 de	
ouderejaars.	Wouter	 zegt	dat	hij	de	 lezingen	als	eerstejaars	 leerzaam	vond,	vooral	om	
erachter	te	komen	welke	richtingen	je	op	kan	in	de	scheikunde	of	de	bachelor.	Michelle	
vraagt	of	de	datum	dan	nu	nog	wel	gecommuniceerd	wordt	van	de	tracklezingen.	Carlijn	
zegt	 ja	 door	 goed	 contact	 Anika.	 Fay	 vertelt	 dat	 ze	 ook	 alle	 evenementen	met	 elkaar	390	
uitwisselen,	omdat	de	tweedejaars	studiepunten	krijgen	voor	het	bijwonen	van	dergelijke	
activiteiten.	 Ben	 vraagt	 hoeveel	mensen	 boeken	 hebben	 gekocht	 bij	WO4YOU.	 Carlijn	
weet	geen	exact	aantal,	maar	zegt	dat	het	lag	wel	best	laag.	Michelle	vraagt	waarom	er	
weinig	animo	 is	voor	de	ondersteuningslessen.	Fay	 ligt	 toe	dat	niemand	erop	afkwam,	
maar	dat	er	wel	een	vacature	op	de	om-de-weekmail	en	op	de	master	canvas	pagina	stond.		395	
	
Fay	 gaat	 verder	met	 de	 volgende	 slide:	 communicatie.	 Ze	 vertelt	 dat	 de	 verkoop	 van	
snacks	en	drankjes	op	de	VU	doorgezet	is.	Het	aanbod	is	vergroot	en	voor	de	snacks	zijn	
er	nu	goed	afsluitbare	plastic	bakken	tegen	muizen.	De	iPad	werkt	nu	naar	behoren,	maar	
de	mailserver	is	nog	niet	gekoppeld.	Er	wordt	nog	gewerkt	aan	het	volledig	overdragen	400	
van	de	app	naar	het	ACD	aangezien	de	app	nog	op	naam	van	Rob	staat.	Door	een	incident	
moest	 de	 Zettle	 op	 de	 UvA	 vervangen	 worden.	 De	 nieuwe	 had	 problemen	 met	 chip-
betalingen	 en	 is	 door	 Zettle	 gratis	 vervangen,	 deze	 hebben	 we	 sinds	 vorige	 week	 in	
gebruik.	 Fay	 gaat	 verder	 met	 dat	 het	 bestuur	 de	 Facebookgroep	 heeft	 losgelaten,	
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waardoor	nu	mensen	in	de	groep	andere	mensen	kunnen	toelaten.	Er	is	ook	besloten	om	405	
geen	gebruik	te	maken	van	de	ACD	Canvas	pagina.	Het	bestuur	heeft	nauw	contact	met	de	
bachelor-	 en	 masteropleiding	 en	 kan	 altijd	 via	 die	 weg	 dingen	 laten	 plaatsen	 op	 de	
bachelor	 en	 master	 Canvaspagina’s	 en	 is	 van	 mening	 dat	 het	 ACD	 voldoende	
promotiekanalen	heeft.	Verder	werkt	de	RaspberryPi	weer	in	het	hok,	wat	promotie	in	de	
verenigingskamer	makkelijker	maakt	en	hier	wordt	ook	met	grote	regelmaat	gepromoot	410	
via	mond-tot-mond	reclame.	De	Promotiecommissie	is	ondertussen	goed	gevuld	en	heeft	
een	goede	rolverdeling.	Zo	zitten	meerdere	bestuursleden	in	de	Promotiecommissie	en	
kan	de	bestuursverantwoordelijke	per	commissie	de	promotie	oppakken	en/of	aansturen	
van	 desbetreffende	 commissies.	 Overige	 commissies	 zijn	 verdeeld	 onder	 de	 andere	
commissieleden	 en	 vereisen	 en	 goede	 communicatie	 tussen	 de	 commissie	 en	 het	415	
PromoCie	 commissielid.	 De	 Promocommissie	 is	 nog	 steeds	 op	 zoek	 naar	 een	 lid	 met	
interesse	 in	 videografie.	 Fay	 vertelt	 dat	 de	 agenda	 op	 de	 website	 goed	 werkt	 en	
gesynchroniseerd	kan	worden	met	eigen	agenda’s.	Ten	slotte,	vertelt	Fay	dat	het	gelukt	is	
om	een	lid	te	vinden	dat	het	ontwerpen	van	het	blad	overneemt	van	Myrthe	Zwart.	Fay	
bedankt	namens	het	bestuur	Myrthe	voor	het	werk	dat	 zij	de	afgelopen	 jaren	voor	de	420	
bladcommissie	heeft	geleverd.	De	opvolger	van	Myrthe	is	enthousiaste	eerstejaarsstudent	
Fenna	en	Fay	meldt	dat	het	bestuur	en	de	bladcommissie	erg	blij	zijn	met	haar.		
	
Sam	wil	 graag	 een	 applausje	 voor	 Fenna	 en	 Anne-Fay	 voor	Myrthe.	 Er	 volgt	 applaus.	
Martijn	geeft	het	idee	voor	de	ACD	Canvaspagina	om	op	Canvas	een	uitleg	te	geven	over	425	
het	ACD	en	daarmee	te	laten	zien	dat	het	ACD	bestaat	voor	de	mensen	die	het	toevallig	
tegenkomen.	Tim	legt	uit	dat	de	pagina	een	opt-in	systeem	is,	dus	je	zou	je	ervoor	moeten	
aanmelden	en	dat	heeft	nu	weinig	effect.	Het	is	wel	een	goed	idee	om	het	ACD	onder	een	
module	van	de	opleidingspagina’s	te	zetten.	Joost	geeft	als	tip	om	Anika	te	berichten	over	
ACD-activiteiten	 die	 meer	 gericht	 zijn	 op	 eerstejaars,	 want	 zij	 is	 er	 zelf	 ook	 best	430	
enthousiast	over	en	dan	kan	het	bij	tutoraat	gedeeld	worden	met	de	eerstejaars.	Sam	zegt	
dat	hij	het	nog	jammer	vindt	van	de	Facebookgroep,	omdat	het	ook	wel	gebruikt	werd	als	
platform	voor	het	doorverkopen	van	boeken	of	vertellen	over	vrijgekomen	kamers	en	
dergelijke	en	dat	je	dat	nu	mist.	Fay	antwoordt	dat	de	groep	nog	steeds	wel	bestaat	om	
die	reden,	maar	dat	mensen	er	geen	gebruik	van	maken.	De	nieuwe	generatie	gebruikt	435	
Facebook	ook	niet	echt	meer.	Anne-Fay	vertelt	dat	je	voor	dat	doel	één	platform	wilt	die	
iedereen	gebruikt.	Dat	platform	is	voornamelijk	Instagram,	maar	daar	kan	je	dat	niet	mee	
doen	en	dus	is	het	niet	geschikt.	Sam	denkt	inderdaad	ook	niet	dat	Facebook	de	oplossing	
is,	maar	zou	graag	zoiets	dergelijks	terugzien.	Michelle	vertelt	dat	bij	haar	woninggroep	
whatsappgroepen	 gebruikt	worden,	 die	 speciaal	 voor	bepaalde	 onderwerpen	 gemaakt	440	
zijn	 en	 dat	 het	 ACD	 dat	 ook	 zou	 kunnen	 doen	 voor	 bijvoorbeeld	 het	 doorspelen	 van	
boeken	of	woningen.	Ben	vraagt	of	de	Facebookgroep	nog	wel	de	naam	van	ACD	draagt	of	
niet.	Fay	antwoordt	dat	dat	wel	het	geval	is.	Anne-Fay	haakt	daarop	in	dat	nu	gebleken	is	
dat	de	groep	niet	meer	gebruikt	wordt	en	het	bestuur	dus	nu	wil	gaan	beslissen	of	de	
namen	veranderd	worden	of	dat	de	groepen	misschien	zelfs	helemaal	verwijderd	worden.	445	
Tori	noemt	dat	er	ook	een	blogpagina	aangemaakt	zou	kunnen	worden	op	de	website,	
waar	mensen	dan	ook	berichten	op	kunnen	plaatsen	als	 ze	bijvoorbeeld	bijles	 zouden	
willen	krijgen.	
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Michiel	 en	Bill	 verlaten	de	 vergadering.	De	ALV	bedankt	 hen	 voor	het	 komen.	Michiel	
wenst	de	ALV	nog	succes	met	de	vergadering	en	bedankt	hen	voor	de	titel	van	Erelid.		450	
Ben	benoemd	dat	de	Bladcommissie	net	weer	de	tweede	editie	van	ACiD	heeft	uitgebracht	
en	dat	er	een	fout	in	staat.	Hij	vraagt	of	in	vervolg	iets	beter	gedaan	kan	worden	aan	fact-
checken,	want	Elisabeth	I	en	Karel	II	zouden	niet	in	dezelfde	eeuw	geleefd	hebben.	Ben	
zegt	dat	in	zijn	bestuur	iemand	er	verstand	van	had.	De	andere	aanwezigen	roepen	blij	
dat	ze	een	nieuw	punt	van	de	bingo	kunnen	afstrepen.	Fay	zegt	tegen	Ben	dan	ze	dit	zal	455	
doorgeven	aan	de	Bladcommissie.	Ben	vraagt	wanneer	er	promotie	komt	voor	het	PAC-
bestuur,	zoals	hij	hen	had	toegestuurd.	Fay	antwoordt	dat	het	bestuur	het	besproken	heeft	
en	het	wilde	uitbrengen,	wanneer	PAC	ongeveer	zou	hebben	plaatsgevonden.	Ben	zegt	dat	
PAC	altijd	de	eerste	donderdag	van	maart	is,	dus	dat	dat	deze	week	al	is.	Fay	zegt	dat	het	
binnenkort	zal	komen.	Sam	noemt	dat	de	promotie	confronterend	mag	zijn,	omdat	het	zo	460	
belangrijk	is.	Ben	applaudisseert.	1.11	Michelle	noemt	dat	Jong	KNCV	waarschijnlijk	wel	
wil	samenwerken	voor	grote	symposia	en	excursies.	Ben	noemt	dat	er	twee	Protonen	zijn	
die	geïnteresseerd	zijn	en	misschien	zelfs	twee	anderen	van	CDL.	Verder	weet	het	oude	
PAC-bestuur	één	geïnteresseerde	en	gaat	Ben	zelf	nog	langs	bij	de	commissiemarkt	van	
Sigma.	Sam	zegt	dat	het	ook	wel	iets	positiefs	zou	zijn	voor	de	vastigheid	van	PAC	als	Jong	465	
KNCV	erbij	zou	zitten,	zodat	PAC	elk	jaar	in	elk	geval	door	zou	kunnen	gaan,	zelfs	als	er	
weer	te	weinig	animo	is	vanuit	de	verenigingen.	Sam	benadrukt	nog	dat	hij	het	diep	triest	
vindt	dat	PAC	dit	jaar	niet	heeft	kunnen	doorgaan.		
	
Fay	gaat	verder	met	‘betrekking	(oud-)leden’	op	de	volgende	slide.	Ze	vertelt	dat	door	de	470	
aanwezigheid	 van	 het	 bestuur	 bij	 intreeweek,	 eerstejaarsweekend	 en	 de	 Facultaire	
Introductie,	is	het	bestuur	gelukt	om	veel	eerstejaarsstudenten	bij	het	ACD	te	betrekken.	
Er	 zijn	 momenteel	 maar	 liefst	 elf	 actieve	 eerstejaars,	 waarvan	 een	 groot	 deel	 in	 de	
EersteJaarsCommissie	 zit,	maar	 verder	 over	 verschillende	 commissies	 verdeeld	 zitten.	
Dankzij	Myrthe	was	er	dit	jaar	ook	weer	een	eerstejaarsblad	en	deze	werd	weer	tijdens	475	
de	Facultaire	Introductie	(FI)	aan	alle	nieuwe	bachelorstudenten	gegeven.	Fay	vertelt	dat	
er	tot	nu	nog	geen	jaarlaag-specifieke	activiteit	is	georganiseerd,	maar	dat	deze	wel	eraan	
komt.	Het	bestuur	blijft	ook	actief	bezig	met	masterstudenten	te	betrekken.	Zo	is	er	een	
goed	 gevulde	 MasterActiviteitenCommissie	 en	 komen	 er	 gelukkig	 ook	 veel	
masterstudenten	naar	Chemunity	activiteiten.	Daarnaast	heeft	bestuur	een	presentatie	480	
gegeven	tijdens	de	FI	van	februari	en	daarna	een	activiteit	georganiseerd	voor	de	nieuwe	
studenten.	Fay	gaat	verder	met	dat	Chemunity	helemaal	geïntegreerd	is	bij	het	ACD	als	
commissie.	Dankzij	opleidingsdirecteur	van	de	bacheloropleiding	Jocelyne	Vreede,	heeft	
Chemunity	 een	 heel	 groot	 budget	 om	 grote	 activiteiten	 neer	 te	 zetten.	 Het	 budget	 is	
bedoeld	voor	bachelorstudenten,	dus	dat	is	positief	voor	de	binding	tussen	bachelor-	en	485	
masterstudenten	binnen	het	ACD.	Chemunity	organiseert	bijna	maandelijks	een	activiteit	
met	 een	goede	opkomst,	met	ook	 leden	die	normaal	niet	naar	 activiteiten	komen.	 Fay	
vertelt	ook	dat	in	oktober,	toen	het	bestuur	net	begonnen	was,	het	al	te	laat	was	om	een	
buddyprogramma	helemaal	op	te	zetten.	Het	bestuur	is	van	mening	dat	rond	september	
een	succesvol	buddyprogramma	opgezet	kan	worden	als	het	dan	huidige	bestuur	al	begint	490	
met	 de	 organisatie.	 Daardoor	 wil	 het	 bestuur	 in	 september,	 indien	 het	 volgende	
kandidaatsbestuur	 hier	 interesse	 in	 heeft,	 helpen	 met	 een	 buddyprogramma	 voor	 de	
nieuwe	 stroom	 van	 studenten.	 Fay	 zegt	 dat	 in	 februari	 het	 buddyprogramma	 wel	 is	
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opgezet	voor	de	nieuwe	instroom	masterstudenten,	maar	hier	was	geen	interesse	vanuit	
deze	groep.	Fay	zegt	dat	de	VOLA	een	alumnidag	en	Roetertoeter	 (RTTR)	borrel	 in	de	495	
Brainwave	 zal	 organiseren	 dit	 jaar.	 Voor	 de	 RTTR-borrel	 zal	 een	 alumnilezing	
georganiseerd	worden,	waardoor	VOLA-leden	ook	hopelijk	bij	de	lezing	zullen	aansluiten.	
Deze	activiteiten	zullen	ook	gedeeld	worden	met	de	Alumni	Bijzondere	Chemici	van	de	
VU.	
Sam	 vraagt	 Ben	 naar	 het	 buddyprogramma	 van	 vorig	 jaar.	 Ben	 vertelt	 dat	 dat	 onder	500	
Arthur	 viel	 en	 dat	 hij	 er	 daardoor	 weinig	 van	 weet.	 Sam	 vraagt	 zich	 af	 of	 het	
buddyprogramma	wel	nodig	is	en	dat	het	tijdens	Corona	logisch	was,	maar	nu	niet	meer.	
Het	staat	al	een	paar	jaar	in	de	beleidsplannen,	maar	elke	keer	werkte	het	niet,	dus	vindt	
Sam	het	zonde	vinden	om	er	nog	een	jaar	tijd	in	te	steken.	Gijs	benoemt	dat	het	nog	nooit	
in	 een	 normaal	 studiejaar	 in	 september	 geprobeerd	 is	 voor	 de	 eerstejaars	505	
bachelorstudenten.	Sam	vraagt	of	het	realistisch	is	om	het	op	te	zetten	als	je	er	zo	weinig	
voor	 terug	 krijgt.	 Max	 noemt	 dat	 het	 meer	 een	 beslissing	 is	 voor	 het	 volgende	
kandidaatsbestuur,	want	het	huidige	bestuur	wil	 erin	ondersteunen,	maar	wil	het	niet	
doen	als	het	volgende	bestuur	het	niet	wil	doorzetten.	Sam	is	het	er	niet	mee	eens,	want	
een	kandidaatsbestuur	schuift	het	op.	Hij	is	in	elk	geval	tevreden	dat	er	nu	in	de	notulen	510	
staat	dat	hij	het	er	niet	mee	eens	is.	Jari	vraagt	of	het	huidige	bestuur	wel	bereid	is	om	die	
ondersteuning	te	bieden	aan	het	kandidaatsbestuur	in	september	dit	jaar.	Fay	antwoordt	
dat	 dat	 het	 geval	 is.	Michelle	 adviseert	 om	 voor	 de	 zomervakantie	 al	 naar	 buddies	 te	
zoeken,	zodat	je	misschien	al	in	de	eerste	week	een	kick-off	kan	doen.	Ook	kan	je	dan	bij	
het	inschrijven	van	nieuwe	leden	vragen	of	ze	mee	willen	doen	aan	het	buddyprogramma.	515	
Tori	zegt	dat	dit	ook	op	de	website	bij	vacatures	gezet	kan	worden.	Sam	vraagt	of	hij	als	
lid	er	ook	naar	de	VOLA-activiteiten	mag	komen.	Fay	antwoordt	dat	de	RTTR-borrel	voor	
iedereen	open	is.	Sam	vraagt	of	er	dan	VOLA-muntjes	zijn.	Tim	zegt	dat	er	daarvoor	een	
alumnilezing	 is	 en	 dat	 de	 LEC	 dan	misschien	wel	 trakteert.	 Ben	 noemt	 dat	 hij	 in	 zijn	
bestuursjaar	bezig	was	met	het	op	orde	brengen	van	de	VOLA-inschrijvingen	en	dat	hij	520	
toen	 een	 spreadsheet	 heeft	 bijgehouden	 met	 de	 VOLA-leden	 die	 het	 nieuwe	
inschrijfformulier	nog	moesten	invullen	en	opsturen.	Tori	legt	uit	dat	er	oude	en	nieuwe	
VOLA-inschrijfformulieren	zijn	en	dat	de	VOLA-leden	die	zich	hebben	ingeschreven	met	
het	oude	formulier	eigenlijk	de	nieuwe	formulieren	zouden	moeten	invullen,	omdat	het	
VOLA-lidmaatschap	van	dertig	naar	vijftien	euro	per	jaar	is	gegaan.	Anne-Fay	wist	niet	525	
dat	deze	spreadsheet	bestond,	maar	zal	ernaar	gaan	kijken.		
	
Fay	gaat	verder	met	de	‘financiën’-slide.	Ze	begint	met	te	vertellen	dat	de	boekhoudingen	
van	de	ABC	en	ACD	zijn	samengevoegd.	Hierbij	 is	de	ABC-rekening	ook	opgeheven.	De	
voornaamste	 voordelen	 van	 het	 samenvoegen	 is	 het	 brengen	 van	 overzicht	 in	 de	530	
boekhoud	technische	kant	van	zaken.	De	uitgaven	zijn	geordend	weergeven	op	één	plek,	
alle	commissies	vallen	onder	één	penningmeester	en	de	btw-aangifte	is	versimpeld.	Dit	
komt	boven	op	het	belangrijkste	voordeel,	het	beheer	van	al	het	geld	is	in	handen	van	één	
iemand	die	vanwege	de	KvK-inschrijving	wettelijk	aan	de	vereniging	gebonden	 is.	 Fay	
zegt	dat	er	helaas	ook	nadelen	zijn.	De	werklast	van	de	penningmeester	is,	zoals	verwacht,	535	
toegenomen.	 Een	 ander	 nadeel	 is	 dat	 de	 barcommissie-penningmeester	 geen	
verantwoording	meer	 hoeft	 af	 te	 leggen	 tegenover	 de	ALV	of	 de	KasCo,	waardoor	 het	
verantwoordelijkheidsgevoel	 van	 de	 barcommissie-penningmeester	 kan	 afnemen.	
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Verder	 is	de	penningmeester	die	de	voorraad	boekt,	 totaal	niet	meer	betrokken	bij	de	
voorraad.	 Hierdoor	 zijn	 zaken	 zoals	 het	 bijhouden	 van	 afboekingen,	 het	 binnen	 zien	540	
komen	 van	 bestellingen,	 en	 de	 verkoop	 van	 goederen	 niet	 meer	 in	 het	 zicht	 van	 de	
penningmeester.	Dit	heeft	onder	andere	geleid	tot	een	te	lage	frequentie	in	de	voorraad	
tellingen,	evenals	een	te	lage	frequentie	in	het	updaten	van	de	prijzen.	Hierbij	moet	wel	
de	 kanttekening	 geplaatst	worden	 dat	 het	 accuraat	 bijhouden	 van	 de	 prijzen	 door	 de	
huidige	 inflatie	op	etenswaar	een	onbegonnen	 taak	 is,	maar	het	had	wel	vaker	mogen	545	
gebeuren	 het	 afgelopen	 halfjaar.	 Fay	 verwijst	 voor	 het	 puntje	 ‘acquisitie’	 naar	 de	
acquisitie	update	die	Tim	zo	meteen	zal	geven.	
Ben	vraagt	hoe	het	bestuur	gaat	garanderen	dat	de	besproken	fouten	niet	meer	gemaakt	
gaan	 worden.	 Fay	 vertelt	 dat	 er	 een	 Excel	 sheet	 is	 gemaakt	 met	 de	 voorraad	 en	 de	
afboekingen	om	dit	beter	bij	 te	houden	en	dat	de	penningmeesters	vaker	gaan	 samen	550	
zitten.	Sverre	noemt	dat	ook	de	barcommissie-voorzitter	beter	in	de	loop	gehouden	zal	
worden	 om	 dit	 te	 handhaven.	 Marit	 vertelt	 dat	 zij	 in	 haar	 jaar	 als	 barcommissie-
penningmeester	maar	een	of	twee	keer	geteld	had	en	dat	zij	zich	daarom	afvraagt	waarom	
dit	een	probleem	is.	Sverre	legt	uit	dat	het	dit	jaar	wel	een	probleem	is,	omdat	de	inflatie	
op	voedsel	zo	hard	gaat.	Daardoor	moeten	de	prijzen	vaak	geüpdatet	worden	en	daarbij	555	
ook	de	voorraad	geteld	worden,	want	alles	wordt	heel	snel	minder	waard	en	dat	heeft	
anders	heel	snel	effect.	Vorige	jaren	werd	gezegd	dat	de	prijzen	na	een	half	jaar	misschien	
vijf	cent	hoger	zouden	liggen,	maar	nu	is	dat	een	stuk	meer	en	neemt	de	winstmarge	af.	
Daardoor	reken	je	weer	verkeerd	door	in	de	voorraad,	want	je	deelt	de	getelde	voorraad	
door	de	winstmarge	en	krijg	 je	een	schatting	van	de	voorraad	die	verdwijnt.	Hierdoor	560	
verdwijnt	nu	zogenaamd	de	voorraad	die	in	werkelijkheid	niet	verdwijnt.	Fay	benoemt	
dat	dit	bij	de	financiële	update	ook	verder	besproken	wordt.	
	
Fay	gaat	naar	de	volgende	slide	‘opsplitsen	Activiteiten-	en	BarCommissie’	en	begint	met	
dat	 in	 september	 deze	 twee	 “nieuwe”	 commissies	 vrijwel	 meteen	 gevuld	 waren.	 Het	565	
bestuur	is	van	mening	dat	deze	opsplitsing	een	goede	keuze	was,	omdat	het	de	werkdruk	
verlaagt	van	beide	commissies,	iets	waar	de	commissieleden	het	ook	mee	eens	zijn.	Fay	
zegt	dat	de	rollen	binnen	de	Algemene	BarCommissie	grotendeels	gelijk	zijn	gebleven	aan	
die	 bij	 de	 Activiteiten-	 en	 BarCommissie.	 Met	 natuurlijk	 als	 grootste	 verschil	 dat	 alle	
commissieleden	 zich	 niet	 meer	 bezighouden	 met	 het	 organiseren	 van	 activiteiten.	570	
Daarnaast	 benoemt	 Fay	 nog	 een	 ander	 verschil,	 namelijk	 de	 nieuwe	 rol	 van	 de	
penningmeester,	wat	Fay	bij	de	vorige	slide	al	heeft	uitgelegd	maar	erop	neer	komt	dat	de	
barcommissie-penningmeester	 een	 minder	 hoge	 werkdruk	 heeft,	 maar	 ook	 minder	
verantwoordelijkheidsgevoel.	 Fay	 gaat	 verder	 met	 dat	 de	 tappersgroep	 momenteel	
bestaat	uit	twintig	man	(inclusief	de	barcommissie-leden).	Iedereen	in	de	groep	heeft	het	575	
certificaat	“verantwoord	tappen”	gehaald	en	krijgen	meer	en	meer	tapervaring	doordat	
ze	vaker	achter	de	bar	staan	dan	de	gemiddelde	leden.	
	
Fay	 begint	 de	 slide	 ‘activiteiten	 en	 commissies’	 met	 dat	 zij	 eerst	 de	 punten	 van	 het	
beleidsplan	 gaat	 benoemen	 en	 daarna	 van	 bijna	 alle	 commissies	 zal	 vertellen	 wat	 zij	580	
georganiseerd	hebben.	
Ze	gaat	door	met	dat	de	activiteitencommissie,	de	ACTIE!,	zich	volledig	kan	focussen	op	
leuke	en	grotere	activiteiten	waarbij	de	commissie	een	lage	werkdruk	heeft.	De	commissie	
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organiseert	ongeveer	elke	maand	een	activiteit	en	kunnen	daar	al	hun	creativiteit	in	kwijt.	
Fay	 vertelt	 dat	 de	 afgelopen	 maanden	 er	 meerdere	 gezamenlijke	 activiteiten	 zijn	585	
georganiseerd,	 waaronder	 VU-borrels	 en	 feesten.	 Over	 de	 Algemene	 BarCommissie	
vertelt	Fay	nog	dat	door	de	lagere	werkdruk	de	commissie	nu	meer	tijd	heeft	voor	het	
uitwerken	 van	 borrels	 met	 veel	 en	 nieuwe	 originele	 thema’s.	 De	 tapperskorting	 is	
verhoogd	tot	vijftig	procent.	Voor	 tappersfris	zijn	er	nu	nog	 flessen	 frisdrank	die	eerst	
opgemaakt	dienen	te	worden,	daarna	zal	er	overgegaan	worden	naar	blikjes	die	gepoft	590	
zullen	 worden	 op	 het	 tappersfris	 pofaccount.	 De	 commissiemarkt,	 die	 het	 bestuur	 in	
september	 heeft	 georganiseerd,	 was	 niet	 heel	 succesvol.	 Volgens	 het	 bestuur	 ligt	 dit	
vooral	aan	dat	de	timing	niet	optimaal	was.	Fay	zegt	dat	het	bestuur	dit	 jammer	vindt,	
maar	er	wel	van	geleerd	heeft	en	graag	met	het	volgende	kandidaatsbestuur	wil	helpen	
met	een	plan	opstellen	voor	komend	jaar.	595	
Sam	vertelt	dat	de	commissiemarkt	door	de	jaren	heen	vaker	mislukte,	want	een	nieuw	
bestuur	 deed	 het	 telkens	 te	 laat.	 Hij	 denkt	 dat	 het	 huidige	 bestuur	 het	 beter	 kan	
organiseren	of	beter	bij	het	kandidaatsbestuur	op	het	hart	kan	drukken	dat	ze	het	op	tijd	
organiseren.	Fay	benoemt	dat	in	het	beleidsplan	gezegd	is	dat	het	bestuur	misschien	wel	
twee	markten	wilde	organiseren.	Het	is	wellicht	een	goed	idee	om	tegen	het	einde	van	het	600	
jaar	met	een	activiteit	een	commissiemarkt	te	houden	om	te	zoeken	naar	commissieleden	
voor	het	volgende	jaar.	Dat	zal	wel	heel	erg	liggen	aan	hoeveel	tijd	het	bestuur	daarvoor	
heeft	in	de	komende	maanden.	Tori	vraagt	of	de	commissiepagina’s	nog	geüpdatet	gaan	
worden.	Tori	benoemt	dat	de	hokcommissie,	de	HOCKEY,	nog	niet	in	de	lijst	staat	en	dat	
bij	de	ICT-commissie	nog	een	foto	van	haar	van	drie	jaar	geleden	staat.	Tim	antwoordt	dat	605	
de	taak	van	de	commissiepagina	deels	al	gedaan	is,	maar	verder	nog	op	de	planning	staat.	
Tori	vraagt	ook	nog	waarom	de	vacaturepagina	weg	is.	Tim	legt	uit	dat	de	vacaturepagina	
vernieuwd	zal	worden	en	een	andere	lay-out	zal	krijgen	op	de	website.	Fay	zegt	dat	de	
vacatures	nu	ook	nog	altijd	 in	het	hok	 te	vinden	zijn	en	onderaan	de	om-de-weekmail	
staan.	Nikita	benoemt	dat	een	aantal	eerstejaars	wel	graag	hadden	willen	komen	bij	de	610	
commissiemarkt,	maar	dat	na	hun	college	om	vijf	uur	de	markt	al	was	opgedoekt.	Marit	
vraagt	 of	 er	 op	 een	 commissiemarkt	 ook	 uitleg	 is	 over	 wat	 de	 verschillende	
(commissie)functies	inhouden	of	dat	dat	op	een	ander	moment	wordt	gedaan.	Tim	legt	uit	
dat	 het	 op	 de	 commissiemarkten	 niet	 concreet	 besproken	 wordt	 en	 dat	 de	 meeste	
commissies	dat	doen	bij	de	eerste	vergadering.	Michelle	sluit	zich	bij	Marit	aan	en	noemt	615	
dat	 in	 een	 activiteit	 in	 haar	 eerste	 jaar	 dat	 leuk	werd	 uitgelegd	 en	mensen	 daardoor	
enthousiaster	werden,	omdat	ze	er	meer	een	idee	bij	hadden.	Gijs	vraagt	of	er	nagedacht	
is	over	wat	er	gaat	gebeuren	als	er	statiegeld	op	blikjes.	Max	vertelt	dat	dit	in	april	op	de	
planning	 staat	 en	dat	 ze	die	overweging	van	blikjes	of	 flesjes	en	waar	die	dan	besteld	
zullen	worden	nog	moeten	maken.	De	huidige	blikjeswebsite	gaat	niet	over	op	statiegeld,	620	
maar	 ze	 zijn	 wel	 goedkoop.	 De	 overweging	 moet	 nog	 gemaakt	 worden	 met	 de	
penningmeester	en	de	Algemene	BarCommissie	en	daarbij	zal	gekeken	worden	hoe	het	
verlies	aan	statiegeld	geminimaliseerd	kan	worden.		
	
Fay	 wil	 alle	 commissies	 meer	 inhoudelijk	 bespreken	 en	 vertellen	 wat	 zij	 hebben	625	
georganiseerd.	Daar	begint	ze	met	dat	de	ACTIE!	in	september	is	gaan	boulderen	met	een	
groep	van	negentien	sportievelingen.	Gevolgd	met	een	Mario	Kart	avond	met	veel	pizza	
en	veel	competitiviteit	tussen	de	twintig	aanwezigen.	In	januari	zijn	ze	het	jaar	begonnen	
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met	een	dansworkshop	met	tien	dansers.	In	februari	zijn	ze	gaan	curlen	met	dertien	man.	
De	Algemene	BarCommissie	heeft	meerdere	themaborrels	georganiseerd,	met	natuurlijk	630	
de	 Kabouterborrel,	 en	 o.a.	 de	 Après-ski	 borrel.	 Ook	 zijn	 er	 VU-borrels	 georganiseerd	
vertelt	Fay.	In	november	was	er	een	borrel	met	STORM,	in	januari	met	GeoVUsie	en	er	zijn	
momenteel	plannen	om	in	april	een	cocktailborrel	met	VCSVU	te	organiseren.	Fay	gaat	
verder	dat	het	bestuur	de	knoop	heeft	doorgehakt	en	geen	AlleJaarsWeekend	(AJW)	zal	
organiseren	dit	jaar.	De	prijzen	van	groepsaccommodaties	en	hostels	zijn	enorm	gestegen	635	
en	met	het	huidige	budget	van	AJW	 is	het	niet	 realistisch	om	een	AJW	 te	organiseren.	
Daarnaast	 zijn	 er	 veel	 (huis)regels	 bij	 groepsaccommodaties	 en	 willen	 zij	 vaak	 geen	
studenten.	Er	was	uiteindelijk	wel	een	accommodatie	gevonden,	maar	door	de	kosten,	de	
strenge	huisregels,	het	feit	dat	de	andere	georganiseerde	reizen	van	het	ACD,	zoals	de	BEC	
en	wintersport,	ook	niet	vol	kwamen	te	zitten	en	daarmee	ook	het	mogelijk	concurreren	640	
van	AJW	met	de	BEC,	heeft	het	bestuur	ervoor	gekozen	om	dit	jaar	het	AJW	niet	door	te	
laten	gaan.	Het	bestuur	wil	voorstellen	om	van	de	begrote	€550,-	een	reservering	voor	
volgend	jaar	te	maken,	zodat	er	voor	volgend	jaar	twee	keer	zoveel	geld	beschikbaar	is.	
Daarnaast	vertelt	Fay	dat	het	bestuur	wil	voorstellen	om	nog	maar	een	keer	in	de	twee	
jaar	een	AJW	te	organiseren.	645	
Michelle	vraagt	of	niet	duurder	zal	blijven	en	er	dus	meer	geld	begroot	zal	moeten	worden	
voor	het	AJW.	Sverre	antwoordt	dat	dat	het	idee	is	van	de	reservering,	want	als	ze	volgend	
jaar	hetzelfde	bedrag	begroten,	is	er	twee	keer	zo	veel	geld.	Dat	zou	dan	op	die	manier	per	
twee	 jaar	 gedaan	 kunnen	 worden.	 Het	 kan	 wel	 zijn	 dat	 de	 groepsaccommodaties	
realiseren	dat	ze	zichzelf	door	deze	bedragen	in	de	voet	schieten,	maar	anders	is	dit	het.	650	
Michelle	vraagt	of	het	geen	optie	is	om	er	gewoon	extra	geld	tegenaan	te	gooien.	Sverre	
antwoordt	dat	die	optie	er	dit	jaar	niet	is,	maar	dat	dit	in	de	toekomst	wel	zou	kunnen.	
Michelle	 vraagt	 waarom	 het	 advies	 gegeven	 wordt	 om	 elke	 twee	 jaar	 een	 AJW	 te	
organiseren.	Sverre	antwoordt	dat	dat	verder	aan	het	volgende	bestuur	is.	Sverre	dient	
een	motie	in	namens	het	bestuur	om	het	geld	dat	nu	voor	het	AJW	staat	over	te	schrijven	655	
vanuit	 het	 AJW	naar	 een	 reservering	 voor	 het	 AJW	 van	 volgend	 jaar.	 De	motie	wordt	
behandeld.	De	motie	wordt	per	acclamatie	aangenomen.		
Ben	 vraagt	 hoeveel	 meer	 geld	 nodig	 zou	 zijn	 in	 deze	 economie	 voor	 het	 jaarlijks	
organiseren	van	een	AJW.	Sverre	legt	uit	dat	dat	ongeveer	het	dubbele	is.	De	AJW-locatie	
van	dit	jaar	had	hele	slechte	huisregels,	zoals	dat	je	buiten	nooit	muziek	mocht	hebben,	660	
en	 exclusief	 de	 dranken	 zou	 dit	 nu	 op	 zo’n	 €40,-	 per	 persoon	 neerkomen.	 Door	 die	
combinatie	dacht	het	bestuur	dat	dat	niet	haalbaar	zou	zijn,	zegt	Sverre.	Carlijn	voegt	toe	
dat	de	goedkopere	accommodaties	bij	steden	al	op	zo’n	zestig	euro	p.p.	neerkwamen	voor	
een	heel	weekend	enkel	overnachtingen.	Sverre	noemt	dat	dezelfde	hostels,	die	hij	in	zijn	
AJW-jaar	bekeken	had,	nu	allemaal	zo’n	twee	keer	duurder	zijn.	Daan	vraagt	of	het	een	665	
idee	is	om	te	kijken	naar	een	ander	moment	in	het	jaar.	Sverre	antwoordt	dat	er	dit	jaar	
al	drie	momenten	geprobeerd	zijn.	Fay	noemt	dat	de	eerste	 in	november	was,	 toen	 in	
februari	en	toen	weer	later.	Carlijn	legt	uit	dat	het	normaal	ergens	in	november/december	
viel,	maar	door	haar	revalidatie	is	het	organiseren	van	het	AJW	toen	niet	gelukt.	Jari	vraagt	
waarom	er	drank	bij	de	prijs	zou	moeten	zitten.	Sverre	legt	uit	dat	dat	kwam	doordat	die	670	
locatie	bij	niks	leuks	zat	en	je	er	dus	niet	uit	kan.	Michelle	vraagt	of	er	vroegboekkorting	
mogelijk	 zou	 zijn.	 Sverre	vertelt	 dat	dit	 er	niet	 is	 voor	 goedkope	accommodaties.	 Sam	
vertelt	dat	hij	met	de	houdbaarheid	van	AJW	zit.	Hij	vertelt	dat	het	AJW	een	laagdrempelig	
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weekend	is	voor	leden	en	dat	er	ook	€500,-	begroot	wordt	voor	wintersport,	dus	dat	het	
misschien	een	idee	is	om	een	van	die	twee	te	schrappen,	als	geld	het	probleem	is.	Anne-675	
Fay	stelt	voor	om	dan	te	denken	aan	het	organiseren	van	AJW	en	wintersport	om	het	jaar,	
zodat	 voor	 beide	 genoeg	 geld	 en	 animo	 blijft.	 	 Fay	 bedankt	 de	 aanwezige	 AJW-
commissieleden	voor	hun	inzet.	Er	volgt	applaus.	
	
De	Bladcommissie	heeft	vorige	week	de	tweede	editie	uitgebracht.	Deze	ligt	nu	al	in	het	680	
hok	en	zal	op	een	van	de	komende	dagen	in	de	brievenbus	terechtkomen.	De	BEC	is	al	
over	twee	maanden	en	de	locatie	is	dit	jaar	Bologna.	Het	hostel,	twee	universiteiten	en	
vervoer	zijn	al	geregeld.	Ook	zijn	nog	een	paar	plekken	over	dus	Fay	moedigt	iedereen	aan	
om	zich	in	te	schrijven.	Chemunity	is	ook	druk	bezig	volgens	Fay.	 In	september	zijn	ze	
begonnen	met	een	kick-off	activiteit	en	een	borrel	achteraf,	hier	waren	ongeveer	twintig	685	
mensen	aanwezig.	In	januari	was	er	Meet	Your	PhD’er	met	een	gelijke	opkomst.	Morgen	
zal	Power	of	Networking	plaatsvinden	waar	nu	al	meer	dan	46	aanwezigen	zich	hebben	
ingeschreven.	 Fay	 laat	 een	 kleine	 kalender	 zien	 met	 een	 overzicht	 met	 komende	
activiteiten,	 zoals	 Glory	 of	 Failure	 en	 Meet	 Your	 Master.	 De	 Commissie	 Waardering	
Actieve	Leden	(CWAL)	heeft	in	november	een	speurtocht	georganiseerd	voor	zeventien	690	
actieve	leden.	Het	was	een	beetje	koud,	maar	wel	gezellig	volgens	Fay.	In	december	is	er	
ook	de	SinterCWAL	borrel	geweest,	waar	alle	actieve	leden	hier	hun	chocoladeletter	met	
gedichtje	 hebben	 gekregen.	 De	 volgende	 grote	 activiteit	 staat	 al	 gepland	 in	 mei	 en	
hiervoor	hebben	alle	actieve	leden	al	een	mail	over	gekregen.	De	EersteJaarsCommissie	
heeft	ook	al	twee	activiteiten	georganiseerd	met	als	eerste	Vreten	en	Daten,	een	high-tea-695	
speeddate,	waar	bijna	alle	eerstejaars	studenten	aanwezig	waren.	Daarnaast	zijn	ze	ook	
gaan	 schaatsen	 vlak	 voor	 de	 kerstvakantie,	 hier	 waren	 ongeveer	 vijftien	 eerstejaars	
aanwezig.	De	Feestcommissie	heeft	in	november	een	Halloween	feest	georganiseerd	met	
SABA	met	ongeveer	een	opkomst	van	tachtig	mensen.	Dit	is	voor	het	eerste	feest	van	het	
jaar	een	prima	opkomst.	Het	tweede	feest	was	het	Winter	Wonderland	Ball	met	NSA.	Dit	700	
gala	was	een	groot	succes	en	helemaal	uitverkocht,	waardoor	de	zaal	gezellig	vol	stond	
met	meer	dan	225	enthousiaste	 feestgangers.	Binnenkort	komt	ook	het	 lentefeest	met	
Spectrum	eraan.	Fay	gaat	verder	met	dat	de	HOCKEY,	de	hokcommissie,	ondertussen	een	
volle	 commissie	 is	 en	 dat	 zij	met	 budget	 van	 de	 FSR	 de	 twee	 verenigingskamers	met	
Paarse	Vrijdag	prachtig	versierd	hebben.	Met	kerst	zijn	ook	de	kerstspullen	uit	de	kast	705	
getrokken	 en	 voor	 komende	 feestdagen	 zal	 de	 commissie	 het	 versieren	 ook	 weer	
oppakken.	Ook	staat	er	een	hokavond	op	de	planning.	De	KoCo	heeft	vorige	en	deze	ALV	
natuurlijk	 voor	 een	 lekker	 maaltijd	 gezorgd.	 Daarnaast	 hebben	 ze	 vlak	 voor	 de	
kerstvakantie	ook	het	AC(Kerst)Diner	georganiseerd.	Hier	heeft	24	man	genoten	van	een	
veganistisch	driegangenmenu.	Ook	heeft	de	KoCo	enkele	borrels	geleden	snacks	geregeld	710	
als	 test	 om	 te	 kijken	of	 dit	 vaker	 terug	 kan	 komen.	 Fay	 vertelt	 dat	 zij	 de	 LEC	 al	 heeft	
benoemd,	maar	dat	er	bij	de	Northpool	excursie	in	Leiden	twaalf	mensen	waren.	Onder	
themalezingen	 staat	 een	 alumnilezing	 gepland	 in	 mei,	 waarvoor	 de	 drie	 sprekers	 al	
bevestigd	 zijn.	 Deze	 lezing	 zal	 plaatsvinden	 voorafgaand	 aan	 een	 VOLA-activiteit,	
waardoor	VOLA-leden	ook	uitgenodigd	zullen	worden.	Daarnaast	zijn	er	ondertussen	al	715	
twee	 lunchlezingen	 georganiseerd,	 waarvan	 een	 op	 de	 VU	 en	 een	 op	 de	 UvA.	 Beide	
lezingen	hadden	een	goede	opkomst	van	vijftien	en	twintig	mensen	respectievelijk.	De	
lunchlezing	van	januari	werd	hybride	aangeboden,	maar	had	online	geen	opkomst.	Tim	
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vertelt	dat	Siebe	inmiddels	geen	masterlid	meer	is	en	dus	ook	geen	commissielid,	dus	zijn	
alleen	Anne-Fay	en	hij	overgebleven.	Als	mensen	van	de	ALV	geïnteresseerd	zijn	om	bij	720	
de	LEC	te	komen,	vraagt	Tim	hen	dit	vooral	aan	te	geven.	
De	MasterActiviteitenCommissie	begon	 in	 september	met	 een	borrel	 op	de	VU	en	had	
daarmee	een	hele	goede	opkomst	van	bijna	vijftig	masterstudenten.	Later	is	de	commissie	
gaan	 glow-in-the-dark	 minigolven.	 Dat	 was	 ook	 succesvol,	 alleen	 deze	 keer	 met	 een	
opkomst	 van	 ongeveer	 vijftien	 man.	 De	 wintersportcommissie	 heeft	 een	 skireis	725	
georganiseerd	 die	 eerder	 deze	 maand	 heeft	 plaatsgevonden.	 Hierbij	 waren	 achttien	
enthousiaste	sportievelingen	mee	naar	Risoul	in	Frankrijk.	De	groep	bestond	uit	een	mix	
tussen	onervaren	en	ervaren	skiërs	en	snowboarders	en	een	mix	tussen	mensen	die	graag	
gingen	feesten	en	mensen	die	dat	iets	minder	vonden	waardoor	de	groep	goed	in	balans	
was	en	iedereen	het	enorm	naar	zijn	zin	heeft	gehad.		730	
	
Fay	 gaat	 verder	 met	 de	 slide	 ‘sociale	 veiligheid’	 en	 begint	 met	 vertellen	 dat	 er	 een	
commissie	 is,	 die	 momenteel	 bezig	 met	 een	 sociaal	 veiligheidsprotocol	 opstellen.	 De	
commissie	heeft	leden	uit	verschillende	Science	Park	verenigingen	en	wilt	het	protocol	
graag	Science	Park	breed	in	gebruik	nemen.	Er	zal	een	flowchart	gemaakt	worden,	waarin	735	
gelezen	kan	worden	hoe	mensen	het	beste	zouden	kunnen	handelen	in	bepaalde	situaties.	
Fay	vertelt	dat	tot	december	Jari	en	Siza	de	twee	vertrouwenspersonen	binnen	het	ACD	
waren.	Siza	is	helaas	gestopt	en	namens	het	bestuur	wil	Fay	haar	toch	nog	bedanken	voor	
haar	 inzet.	 Er	 volgt	 applaus.	 Fay	 vertelt	 dat	 er	 gelukkig	 wel	 een	 opvolger	 voor	 Siza	
gevonden	is,	namelijk	Janne	van	Asselt.	Zij	zal	in	maart	ook	de	sociale	veiligheidscursus	740	
van	 de	 UvA	 volgen.	 Er	 volgt	 applaus.	 Fay	 meldt	 ook	 dat	 dankzij	 Jari	 en	 Siza	 er	 een	
vertrouwenspersoon	activiteit	 is	 geweest	 samen	met	FNWI-vertrouwenspersoon	Belle	
Jansen.	Daar	is	uitgelegd	wat	nu	precies	de	rol	 is	van	beide	vertrouwenspersonen,	met	
een	nadruk	dat	de	ACD-vertrouwenspersoon	heel	laagdrempelig	is.	Ook	zijn	er	situaties	
besproken	 met	 de	 aanwezigen	 en	 is	 gekeken	 hoe	 iedereen	 zou	 handelen.	 Het	745	
inschrijvingsformulier	 is	 aangepast	 vertelt	 Fay.	 Nu	wordt	 er	 gevraagd	 naar	 gender	 in	
plaats	van	geslacht,	dit	is	ook	aangepast	in	de	VOLA-	en	donateursformulieren.		
	
Fay	begint	de	slide	‘algemene	zaken’	met	dat	Sverre	later	meer	zal	vertellen	over	de	Raad	
van	 Advies	 bij	 het	 gelijknamige	 agendapunt.	 Fay	 vertelt	 ook	 dat	 de	 meeste	 van	 de	750	
aanwezige	hebben	genoten	van	de	kookkunsten	van	de	KoCo	vlak	voor	de	ALV	en	dat	dit	
volgende	ALV	ook	weer	zal	gebeuren.	Het	bestuur	draait	wekelijks	meestal	zeven	diensten	
op	beide	universiteiten	en	toegang	tot	de	UvA-verenigingskamer	is	verleend	aan	de	leden,	
zoals	 in	 het	 beleidsplan	 beschreven.	 Fay	 zegt	 dat	 commissie	 feedback	 sessies	 nog	
georganiseerd	zullen	worden	en	dat	dit	er	snel	aankomt.	Voor	de	zomervakantie	en	rond	755	
september	heeft	het	bestuur	de	leden	gevraagd	voor	input	voor	de	VU-hok	inboedel.	Deze	
input	 is	 meegenomen	 en	 er	 is	 een	 lijst	 opgesteld	 met	 dingen	 die	 aangeschaft	 zullen	
worden.	Een	deel	hiervan	is	al	gekocht,	zoals	een	kast,	kapstok,	krijtverf,	voedselbakken	
en	heel	veel	spelletjes.		
Tori	vraagt	wat	er	met	die	spullen	gebeurt	als	het	Wiskunde	en	Natuurkunde-gebouw	760	
wordt	gesloopt.	Fay	noemt	dat	die	spullen	mee	zullen	gaan.	Tori	noemt	ook	dat	zij	bij	haar	
werk	al	aan	het	verhuizen	zijn.	Fay	vertelt	dat	het	bestuur	dat	weet	en	betrokken	is	bij	de	
plannen	voor	de	verhuizing	van	de	studieverenigingen	naar	de	AB-vleugel.	Sam	vraagt	of	
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het	klopt	dat	de	ruimte	voor	de	studievereniging	steeds	kleiner	wordt	in	die	vleugel.	Fay	
legt	uit	dat	dat	inderdaad	het	geval	is	en	dat	er	recent	weer	een	mail	is	gestuurd	dat	het	765	
nog	kleiner	is	geworden.	Fay	vertelt	dat	daarvoor	een	brandbrief	vanuit	de	besturen	is	
gestuurd	naar	het	faculteitsbestuur	en	het	college	van	bestuur.	Binnenkort	vindt	er	weer	
een	gesprek	plaats,	maar	zegt	Fay	we	kunnen	helaas	niet	meer	dan	wat	de	faculteit	ons	
aanbiedt.	Sam	noemt	dat	zo’n	verenigingskamer	heel	belangrijk	is	en	dat	betrekking	van	
de	 leden	 bij	 de	 discussie	 misschien	 een	 grotere	 impact	 kan	 hebben.	 Fay	 vertelt	 dat	770	
universiteitsblad	Ad	Valvas	een	artikel	geschreven	heeft	en	bijna	uitkomt,	die	het	mooi	
uitlegt	en	dat	het	bestuur	die	ook	wilden	gaan	delen	met	de	leden.	Daan	vraagt	of	FSR	en	
USR	erbij	betrokken	zijn.	Fay	legt	uit	van	wel	en	dat	de	brandbrief	ook	ondertekend	is	
door	meerdere	opleidingsdirecteuren.	Tim	noemt	dat	er	niet	verder	over	gediscussieerd	
over	hoeft	te	worden,	omdat	wij	er	hard	mee	bezig	zijn	met	de	hele	VU.	Michelle	vindt	dat	775	
het	wel	belangrijk	is	om	dit	soort	zaken	te	bespreken	op	ALV’s,	zodat	ook	de	leden	er	meer	
bij	betrokken	worden.	
	
Fay	gaat	naar	de	laatste	slide	van	de	halfjaarlijkse	update	en	vertelt	hier	over	de	zaken	die	
het	bestuur	buiten	het	beleidsplan	om	heeft	uitgevoerd.	Ze	begint	te	vertellen	dat	tijdens	780	
de	 archief	 schoonmaak	 het	 bestuur	 de	 keuze	 heeft	 gemaakt	 om	 de	 archiefkast	 in	 het	
archief	 hok	 enkel	 nog	 toegankelijk	 te	 maken	 voor	 bestuursleden.	 De	 kast,	 waar	 alle	
gevoelige	informatie,	zoals	persoonsgegevens	inliggen,	zal	ten	allen	tijden	dicht	zijn.	Met	
als	uitzondering	wanneer	er	een	bestuurslid	in	de	kast	moet	zijn	en	deze	open	laat,	zolang	
deze	 nog	 aanwezig	 blijft	 in	 het	 hok.	 Overige	 mappen	 in	 het	 archiefhok	 zijn	 allemaal	785	
doorgelezen	door	bestuur,	en	alle	persoonsgegevens	hier	nog	in	zaten	zijn	vernietigd.	Een	
gevolg	 van	 deze	 keuze	 is	 dat	 de	 iPad,	 camera,	 Zettle	 en	 opladers	 niet	 meer	 in	 de	
archiefkast	ligt,	maar	in	het	archief	hok	in	een	aangewezen	bak.	Het	archiefhok	kan	op	slot	
en	het	bestuur	vraagt	nogmaals	om	bij	het	afsluiten	van	het	hok	deze	deur	ook	op	slot	te	
doen	met	je	pasje	(voor	degene	met	hoktoegang).	Enkele	weken	na	ingestemd	te	zijn	als	790	
bestuur	heeft	Fay	met	alle	bestuursleden	gezeten	om	eens	 te	polsen	hoe	het	ging	met	
iedereen	en	of	de	werkdruk	van	bestuur	in	combinatie	met	andere	niet	te	hoog	lag.	Via	
deze	persoonlijke	gesprekken	raakte	Fay	goed	op	de	hoogte	van	hoe	het	nu	echt	met	elk	
bestuurslid	ging	en	of	zij	nog	hulp	nodig	hadden	met	iets.	Max	heeft	ondertussen	al	twee	
bul	borrels	georganiseerd	en	Fay	was	bij	de	bachelor-	en	masteruitreiking	om	de	actieve	795	
leden	te	bedanken.	Samen	met	Jocelyne,	heeft	Fay	de	opzet	van	de	bachelor	uitreiking	een	
klein	beetje	kunnen	veranderen.	Zo	hoeft	het	ACD	niet	op	het	einde,	wanneer	de	meeste	
weg	willen,	nog	een	praatje	te	houden,	maar	kon	zij	geïntegreerd	in	de	uitreiking	elk	actief	
lid	bedanken,	nadat	de	opleiding	dit	eerst	had	gedaan.	Bij	de	open	dag	van	Science	Park	
van	 1	 oktober	 was	 er	 een	 hoek	 voor	 kinderen,	 waar	 allemaal	 scheikundige	 proefjes	800	
stonden.	Bestuur	heeft	dit	samen	met	de	faculteit	en	veel	hulp	van	de	bacheloropleiding	
kunnen	neerzetten	en	acht	ACD’ers	hebben	hier	geholpen	met	de	uitvoering.	Fay	vertelt	
dat	vanaf	volgend	semester	de	bachelor-	en	masteropleidingen	een	keer	per	maand	een	
gezamenlijke	vrije	middag	zullen	inroosteren,	zodat	er	ruimte	is	voor	ACD-activiteiten.	
Met	de	 totaal	uiteenlopende	roosters	werd	dit	steeds	moeilijker	en	nu	hoeven	er	geen	805	
jaarlagen	 meer	 buitengesloten	 te	 worden	 tijdens	 activiteiten.	 Fay	 sluit	 af	 dat	 door	
integratie	van	een	Mollie	plug-in	kan	er	bij	de	website	inschrijvingen	ook	meteen	betaald	
worden	voor	het	evenement.	
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Sam	vindt	de	vrijroostering	erg	fijn,	maar	is	bang	dat	het	vergeten	wordt	in	de	toekomst,	
dus	vraagt	of	het	vastgelegd	kan	worden.	Fay	vertelt	dat	wanneer	het	volgende	semester	810	
wordt	 ingeroosterd,	het	bestuur	opnieuw	contact	zal	opnemen	met	Marije	en	Stefanie.	
Carlijn	vertelt	dat	ze	nu	een	keer	in	de	maand	bij	de	Master	OCT	aansluiten	en	daar	ook	
dit	soort	dingen	bespreken	en	dat	dit	ook	doorgegeven	moet	worden	aan	hun	opvolgers	
in	 zoal	 de	 bestuursbijbel,	 zodat	 het	 doorgezet	 kan	 worden.	 Sam	 legt	 uit	 dat	 de	 vrije	
middagen	 ooit	 bestonden,	maar	 vergeten	 zijn.	 Jari	 vertelt	 dat	 hij	 de	 rozenactie	miste.	815	
Anne-Fay	vertelt	dat	het	ontschoten	was.	Ben	vraagt	om	de	reden	dat	de	ALV	wat	later	
was	dan	normaal.	Tim	antwoordt	dat	die	reden	niet	met	de	rozenactie	te	maken	had.	Ben	
antwoordt	dat	het	bestuur	daardoor	wel	wist	dat	het	Valentijnsdag	was	en	vraagt	zich	
daarom	af	hoe	zij	de	rozenactie	hebben	kunnen	vergeten.	Fay	legt	uit	dat	naast	andere	
factoren	ook	de	bedrijvendag	de	dag	erna	was	en	het	bestuur	daar	heel	druk	mee	bezig	820	
was.	Michelle	vraagt	of	er	 later	 in	het	 jaar	nog	wel	een	andere	waarderingsactie	komt,	
zoals	een	vrienden-	of	waardeer-je-medestudenten-dag.		
	
Ben	heeft	nog	enkele	vragen	buiten	de	genoemde	punten	om.	Hij	vertelt	dat	het	HR	van	
de	SLA	aangepast	zou	worden	na	de	vorige	ALV,	maar	dat	dat	niet	is	teruggekomen.	Tim	825	
antwoordt	 dat	 het	 bestuur	 daarmee	 bezig	 is.	 Fay	 legt	 uit	 dat	 er	 nog	 dingen	 geregeld	
moeten	worden	met	de	bankrekening	en	Kamer	van	Koophandel	en	dergelijke.	Tori	zegt	
dat	er	wel	een	SLA-kandidaatsbestuur	was,	zoals	in	het	HR	staat,	dus	dat	er	niks	aangepast	
hoeft	te	worden.	Ben	vraagt	wanneer	de	maandbanner	weer	terugkomt	op	de	website.	
Tim	legt	uit	dat	ze	op	de	tv	staan,	maar	dat	hij	verder	niet	de	noodzaak	voelde	om	het	op	830	
de	website	terug	te	brengen,	aangezien	er	nu	een	agenda	staat	in	de	zijbalk	en	je	dan	een	
volle	 website	 zou	 krijgen.	 Ben	 vindt	 het	 wel	 een	 mooie	 aandachtstrekker	 voor	 de	
planning.	Jari	sluit	zich	bij	Ben	aan,	omdat	het	goed	je	oog	trekt.	Michelle	vraagt	of	het	ook	
niet	een	idee	is	om	de	maandbanner	te	promoten	op	Instagram,	zoals	andere	verenigingen	
dat	ook	doen.	Ben	vraagt	hoeveel	masterstudenten	er	nog	als	bachelorstudenten	in	het	835	
ledenbestand	staan.	Anne-Fay	weet	nu	geen	aantal	en	kan	het	niet	opzoeken	tijdens	de	
ALV.	Ben	kan	later	bij	Anne-Fay	terugkomen.	
	
Voorzitter	Fay	Heemskerk	schorst	de	vergadering	om	20.24	uur.	
Voorzitter	Fay	Heemskerk	heropent	de	vergadering	om	20.32	uur.	840	
	
9. Financieel	halfjaarverslag	ACD	

Sverre	 presenteert	 het	 financieel	 halfjaarverslag	 van	 het	 ACD	 aan	 de	 hand	 van	 de	
ingestuurde	 halfjaarlijkse	 realisatie	 die	 loopt	 tot	 1	 januari	 2023.	 Sverre	 licht	 de	
samenvatting	 van	 alle	 inkomsten	 toe.	 Hij	 vertelt	 dat	 het	 aantal	 bachelor	 leden	 bijna	845	
gehaald	is	met	drie	minder	dan	verwacht.	De	masterleden	zitten	nu	op	52,	maar	dit	was	
op	1	 januari	 voor	de	 februari-instroom.	Hij	 vertelt	dat	de	 subsidie	 is	 toegelicht	 in	 zijn	
toelichtende	 brief	 aan	 de	ALV.	 Inboedelvergoeding	 heeft	 hij	 nog	 niet	 ontvangen.	Na	 1	
januari	is	het	donatie	doel	gehaald,	maar	voor	de	VOLA	moeten	de	incasso’s	nog	gedaan	
worden.	De	toelichting	over	de	verkopen	en	korting	op	de	kostprijs	staat	heel	uitgebreid	850	
in	zijn	brief	beschreven.	Sverre	noemt	dat	er	goed	 is	 ingekocht;	ze	hebben	goed	op	de	
bonus	gelet.	Er	is	een	kleine	winst	op	merchandise.	Sverre	legt	uit	dat	er	twee	versies	op	
de	website	staan.	Degene	die	hij	presenteert	is	de	samenvatting,	zodat	die	vergelijkbaar	
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is	 met	 de	 begroting.	 Op	 de	 website	 staat	 ook	 nog	 een	 uitgebreide	 versie	 met	 alle	
inkomsten	en	uitgaven.	855	
Michelle	zegt	dat	de	CWAL	naar	haar	weten	in	december	nog	aankopen	heeft	gedaan	en	
vraagt	waarom	die	er	niet	in	staan.	Sverre	vraagt	of	de	declaraties	voor	1	januari	waren	
gedaan.	Dat	is	waarschijnlijk	niet	het	geval,	dus	klopt	de	begroting	dan	wel.	
	
Sverre	vertelt	dat	hij	naar	het	eerste	deel	van	de	uitgaven	gaat	en	dat	dit	er	in	totaal	drie	860	
zullen	 zijn.	 Hij	 noemt	 dat	 er	 weinig	 opmerkelijke	 dingen	 staan.	 Het	 bestuur	 is	 goed	
onderweg	met	het	uitgeven	van	het	VU-inboedel	budget,	maar	deze	is	er	nog	niet	volledig	
doorheen.	Bij	vaste	lasten	staat	nu	iets	wat	daar	eerder	niet	stond,	namelijk	de	Mollie	plug-
in.	Sverre	vindt	dit	niet	heel	netjes,	maar	vond	het	wel	praktischer	om	hier	te	vermelden	
voor	het	overzicht	van	de	ALV.	Deze	plug-in	maakt	Sverre’s	werk	heel	veel	makkelijker	865	
met	activiteiten	en	de	betalingen	daarvan.	In	plaats	van	onvoorzien	heeft	Sverre	die	dus	
bij	vaste	 lasten	gezet	voor	het	overzicht.	Tappers	 fris	 is	nu	nog	niet	geboekt,	omdat	er	
gekozen	is	om	dat	aan	het	einde	van	het	jaar	te	doen.	Het	is	heel	lastig	om	tappers	fris	nu	
te	boeken,	aangezien	Sverre	Albert	Heijn	bonnetjes	binnenkrijgt,	maar	niet	weet	welk	deel	
daarvan	ingekocht	is	voor	dat	doeleinde.		870	
Ben	vraagt	hoeveel	geld	er	was	uitgegeven	van	het	constitutieborrel	budget	zonder	de	
extra	borrel	die	was	gegeven	om	dat	budget	op	te	maken.	Sverre	vertelt	dat	er	dan	€250,-	
meer	 uitgegeven	 was	 geweest,	 maar	 dat	 is	 nu	 niet	 gebeurd	 omdat	 dit	 is	 geboekt	 op	
doorverkopen.		
Sverre	 gaat	 door	 naar	 de	 volgende	 slide	 van	 uitgaven.	Hij	 vertelt	 dat	 het	Martijn	was	875	
opgevallen	dat	er	een	foutje	staat	bij	de	ACTIE	inkomsten.	Deze	omzet	post	is	€155,50	
lager	dan	hier	staat,	dit	bedrag	komt	er	bij	feest	kaartverkoop	bij.	Sverre	complimenteert	
Martijn	 op	deze	 vondst.	 Vanzelfsprekend	verandert	 hiermee	ook	de	 samenvatting	 van	
winst/verlies	bij	de	commissies.	FLUX	is	natuurlijk	nog	niet	geweest	en	verder	wil	Sverre	
niks	uitzonderlijks	benoemen	op	deze	slide.	880	
Joost	vraagt	of	de	KasControlecommissie	(KasCo)	in	het	vervolg	beter	op	dit	soort	fouten	
kan	 letten.	 Sverre	wil	 de	KasCo	 vooral	 adviseren	 om	de	 Excel-bijlage	 te	 openen	 en	 te	
kijken	of	die	overeenkomt.	Michelle	vraagt	waarom	er	bij	het	ACD	geld	is	uitgegeven	door	
Chemunity.	Sverre	legt	uit	dat	dit	alleen	boekhoudtechnisch	is	en,	zoals	ook	in	de	brief	
staat,	dat	we	dit	geld	terugkrijgen.	Michelle	vertelt	dat	Sverre	het	ergens	in	de	brief	over	885	
de	reserveringen	heeft	en	waar	bepaalde	posten	vandaan	komen	en	dat	hij	dan	schrijft:	
“zoals	 uitgelegd	 op	 een	 eerdere	ALV.”	 Ze	 legt	 uit	 dat	 zij	 ook	 een	 keer	 alle	ALV’s	 heeft	
moeten	doorspitten	en	dat	het	heel	fijn	is	als	er	gerefereerd	wordt	naar	welke	ALV	exact	
bedoeld	wordt.	Sverre	komt	hierop	terug	bij	de	reserveringen.	Ben	vraagt	waarom	Canva	
Pro	€2,-	duurder	is	uitgevallen.	Sverre	antwoordt	dat	Canva	dat	blijkbaar	nodig	vond.	Hij	890	
heeft	zelf	geen	idee,	maar	waarschijnlijk	komt	het	door	de	inflatie.		
Sverre	gaat	door	naar	de	laatste	slide	van	uitgaven.	Hij	vertelt	dat	het	buddyprogramma	
nog	niet	geweest	is.	Hij	vraagt	aan	Michelle	bij	welk	punt	in	de	brief	hij	had	genoemd	dat	
hij	het	op	een	eerdere	ALV	had	uitgelegd.	Michelle	antwoordt	dat	het	bij	voorraad	fusten	
was.	Sverre	legt	uit	dat	voorraad	fusten	raar	werkt	met	de	boekhouding,	want	er	zit	een	895	
winstmarge	 op	 fusten,	maar	 die	 fluctueert,	 doordat	 de	 hectoliterbonus	 fluctueert	met	
hoeveel	bier	we	afnemen.	Daardoor	kan	je	niet	zoals	gewoonlijk	de	winst	uitrekenen:	door	
bij	 het	 verkopen	 wat	 er	 binnenkomt	 te	 delen	 door	 de	 btw	 en	 vervolgens	 door	 de	
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winstmarge,	zoals	ook	uitgelegd	staat	in	de	brief.	Dan	denkt	de	boekhouding	namelijk	dat	
wij	een	voorraad	fusten	hebben,	maar	die	is	er	uiteraard	niet—hoogstens	een	half	fust.	900	
Aan	het	einde	van	het	boekjaar	streept	Sverre	de	voorraad	fusten	af	naar	nul	en	dat	is	dan	
verlies	op	fusten,	waarna	hij	de	hectoliterbonus	krijgt,	wat	plotselinge	winst	op	fusten	is,	
en	uiteindelijk	houdt	het	ACD	geld	over.	Michelle	begrijpt	het,	maar	ziet	de	volgende	keer	
graag	een	verwijzing	naar	de	exacte	notulen,	waarin	hetgeen	uitgelegd	staat.		
Ben	noemt	dat	in	de	brief	stond	dat	er	korting	komt	door	Gall	en	Gall	premium	en	vraagt	905	
hoeveel	 voordeel	 daar	 netto	 wordt	 uitgehaald.	 Sverre	 heeft	 dat	 getal	 nu	 niet	 paraat	
doordat	deze	valt	in	de	post	korting	op	inkoopprijs.	Bij	het	ACDiner	was	de	korting	meer	
dan	de	kosten	van	het	abonnement,	dus	daardoor	vond	Sverre	het	het	wel	waard.	Joost	
noemt	 dat	 we	 per	 maand	 daar	 altijd	 wel	 overheen	 gaan.	 Sverre	 legt	 uit	 dat	 op	 elke	
bestelling	wel	minstens	tien	euro	korting	zit.	Het	bedrag	is	verder	niet	terug	te	zoeken,	910	
want	Gall	en	Gall	bonnetjes	zijn	heel	lelijk	volgens	Sverre,	waarin	ook	niet	staat	toegelicht	
wat	uit	hun	eigen	korting	komt	en	wat	uit	Gall	en	Gall	premium	komt.		
Sverre	vraagt	of	verder	het	verhaal	over	voorraad	en	de	onvoorziene	afboeking	daarop	
duidelijk	was	voor	de	ALV.	Niemand	protesteert.	Verder	viel	het	Sverre	vanochtend	op	
dat	 hij	 in	 het	 tweede	 document	 vergeten	 is	 om	 de	 onvoorziene	 afboekingen	 naar	915	
onvoorzien	te	verplaatsen,	waar	hij	dit	bij	het	eerste	document	wel	heeft	gedaan.	In	totaal	
komen	 de	 uitgaven	 dan	 uit	 op	 -€8.293,13,	 wat	 voor	 nu	 hoger	 ligt	 dan	 het	 begrootte	
bedrag.	Dit	komt	ook	doordat	er	gekozen	is	om	de	reserveringen	in	het	eerste	halfjaar	te	
doen,	waar	dit	blijkbaar	voorheen	altijd	later	gedaan	werd.	Sverre	verwacht	dat	dit	bedrag	
nog	wel	rechtgetrokken	wordt	door	minder	afschrijvingen	op	voorraad	te	hebben	en	de	920	
prijzen	veel	te	updaten.	Ook	met	de	verkopen	die	nog	gaan	komen,	zoals	FLUX,	zal	het	wel	
goedkomen.		
	
Sverre	gaat	door	naar	de	balans.	Daarin	staat	naar	zijn	mening	niet	heel	veel	bijzonders	
en	 hij	 denkt	 dat	 de	 brief	 het	 voldoende	 toelicht.	 Wel	 legt	 hij	 de	 fout	 in	925	
debiteuren/crediteuren	beginbalans	uit.	De	beginbalans	van	SnelStart	klopte	niet	en	kon	
niet	opnieuw	uitgerekend	worden,	want	dan	was	hij	de	halve	boekhouding	kwijtgeraakt,	
maar	in	een	aparte	boekhouding	klopte	de	beginbalans	wel.	Er	zat	dus	een	mismatch	in	
door	het	samenvoegen	van	de	twee	boekhoudingen.	Sverre	noemt	dat	de	balans	in	balans	
is.	930	
Ben	vraagt	hoe	vaak	de	mensen	die	nog	schulden	hebben	aan	het	ACD	worden	gemaild	
hierover.	Sverre	legt	uit	dat	de	mailserver	hiervoor	gekoppeld	moet	worden	aan	de	iPad,	
maar	dat	dit	hem	al	twee	jaar	beloofd	wordt.	Sverre	vraagt	aan	Tim	of	dit	wel	ooit	nog	
gaat	kunnen.	Tim	legt	uit	dat	hij	er	een	zomervakantie	project	van	gaat	maken.	Hij	hoopt	
dat	 dit	 en	 het	 overzetten	 van	 de	 iPad	wat	 eerder	 genoemd	 is	 hopelijk	 na	 de	 vakantie	935	
geregeld	is,	maar	dat	deze	projecten	te	groot	zijn	om	midden	in	het	jaar	te	doen.	Michelle	
vraagt	of	het	gaat	om	het	in	een	keer	mailen	van	alle	mensen	met	schuld.	Sverre	legt	uit	
dat	het	in	principe	onder	de	taken	valt	van	de	barcommissie	penningmeester	en	dat	hij	
dit	ook	in	zijn	 jaren	geprobeerd	heeft,	maar	dat	het	te	veel	werk	is	om	met	de	hand	te	
doen.	Hij	noemt	dat	Tori	en	Marit	dit	wel	een	keer	netjes	met	z’n	tweeën	gedaan	hebben,	940	
maar	dat	het	wel	tegenvalt	hoeveel	 je	daarvoor	terugkrijgt.	Michelle	denkt	dat	mensen	
wel	zouden	reageren	als	je	hen	zo	snel	mogelijk	e-mailt.	Michelle	stelt	voor	dat	je	het	met	
het	uitschrijven	van	afgestudeerde	leden	direct	zou	kunnen	doen.	Sverre	zegt	dat	volgens	
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hem	in	de	afstudeermail	al	 iets	staat	over	het	pofsysteem.	Anne-Fay	antwoordt	dat	dat	
niet	het	geval	is.	In	de	afstudeermails	zou	wel	een	bericht	kunnen	komen	over	het	aflossen	945	
van	de	schulden.	Sverre	noemt	dat	hij	het	ook	wel	zo	netjes	vindt	om	ook	een	mail	 te	
sturen	als	je	nog	in	de	plus	staat.	Ook	noemt	hij	dat	die	lijsten	gebruiken	voor	de	toekomst	
een	goed	idee	is,	maar	voor	nu	niet	meer	de	oplossing.	Michelle	noemt	dat	het	slim	is	om	
de	lijst	niet	te	vergroten	door	meer	voorzorgsmaatregelen	te	treffen,	zoals	vanaf	nu	die	
lijst	met	afgestudeerden	gebruiken	om	hen	hun	schulden	te	laten	aflossen.	Sverre	zegt	dat	950	
het	hem	opvalt	dat	toch	wel	veel	mensen	die	die	mail	ontvangen	denken:	“Ik	kijk	wel	wat	
er	 gebeurt.”	 Michelle	 noemt	 dat	 het	 wel	 echt	 schuld	 is.	 Tim	 noemt	 dat	 het	 ACD	 HR-
technisch	dit	geld	met	incassokosten	op	diegenen	kan	verhalen.		
Ben	vraagt	wat	‘btrw’	betekent	in	de	brief.	Sverre	noemt	dat	dat	een	spelfout	is	en	‘btw’	
had	 moeten	 zijn.	 Aangezien	 de	 brief	 geen	 officieel	 stuk	 is,	 gaat	 Sverre	 de	 brief	 niet	955	
aanpassen.	Ben	vraagt	Sverre	om	de	volgende	keer	meer	lidwoorden	te	gebruiken.	Sverre	
noemt	dat	hij	 het	 compact	wilde	houden,	maar	dat	dit	 hem	niet	 gelukt	 is	met	 vijf	A4-
kantjes.	Hij	zal	het	meenemen	voor	het	financieel	jaarverslag.	Michelle	vond	de	brief	heel	
erg	fijn	en	vindt	het	een	goede	om	dit	erin	te	houden	bij	de	volgende	ALV’s.	Sverre	bedankt	
Michelle	en	zegt	dat	hij	het	presenteren	met	de	brief	ook	fijn	vond.	960	
	
10. Rapport	KasControlecommissie	

Fay	vraagt	de	aanwezigen	van	de	KasCo	naar	voren	te	komen.	Damian	en	Joost	komen	
naar	 voren.	 Joost	 vraagt	of	 er	 vragen	 zijn	over	de	brief	die	 zij	 hebben	 ingestuurd.	 Jari	
noemt	 dat	 in	 de	 brief	 staat	 over	 het	 voorraadverschil	 dat	 de	 verantwoordelijkheid	965	
daarvoor	moet	 liggen	 bij	 de	 bestuurs-	 en	ABC-penningmeester	 en	ABC-voorzitter.	 Jari	
zegt	dat	hij	vindt	dat	daar	één	eindverantwoordelijke	van	moet	zijn	en	vraagt	wie	dat	
volgens	de	KasCo	zou	moeten	zijn.	 Joost	noemt	dat	dat	de	bestuurspenningmeester	 is,	
omdat	die	over	de	boekhouding	gaat,	maar	dat	ze	daarmee	bedoelden	dat	alle	betrokken	
daarin	een	actieve	rol	moeten	aannemen.	Fay	bedankt	de	KasCo.	Er	volgt	applaus.	970	
	
11. Halfjaarlijkse	update	Acquisitie	

2.27.00	Tim	bedankt	de	Acquisitiecommissie	van	dit	 jaar:	Ben,	die	 tot	 en	met	oktober	
heeft	geholpen	en	een	deel	van	de	contracten	heeft	afgesloten	en	vorig	jaar	veel	van	de	
contacten	heeft	opgezet	of	onderhouden,	en	Sverre	die	er	nog	steeds	in	zit.	Tim	vraagt	de	975	
ALV	vragen	over	zijn	toelichting	direct	te	stellen	en	anders	te	wachten	tot	het	eind	van	
zijn	toelichting.		
Tim	 vertelt	 dat	 er	 eerder	 dit	 jaar	 contact	 is	 geweest	 met	 Greiner-Bio	 One	 voor	 het	
afronden	van	het	oude	contract	wat	nog	open	staat;	dit	is	recent	weer	opgepakt.	Hierbij	is	
ook	toegezegd	dat	er	mogelijk	weer	goodies	zullen	zijn	voor	de	BEC	en	wellicht	reclame	980	
op	 de	 RaspberryPi.	 Tim	 vertelt	 dat	 Symeres	 tot	 nu	 toe	 het	 symposium	 boekje	 heeft	
gesponsord,	 maar	 vanwege	 interne	 evaluatie	 van	 de	 sponsoringen	 nog	 geen	 verdere	
sponsoring	 konden	 doen.	 Zodra	 zij	 intern	 duidelijkheid	 hebben	 verwachten	 zij	 dat	
sponsoring	van	het	ACD	weer	mogelijk	is.	Tim	vertelt	dat	zij	na	de	succesvolle	excursie	
naar	Northpool	nog	een	logo	en	informatiepagina	op	de	ACD-website	hebben	geplaatst	985	
voor	extra	naamsbekendheid.		
Tim	vertelt	dat	Ketjen	de	nieuwe	handelsnaam	is	van	Albemarle	Catalysts	in	Amsterdam	
Noord	en	dat	het	contract	ondertussen	rond	is	en	zij	vanaf	morgen	een	jaar	lang	op	de	
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website	zullen	staan.	Tim	vertelt	dat	de	commissie	naast	de	succesvolle	bedrijvendag	met	
o.a.	Tata	Steel	ook	in	gesprek	is	over	een	excursie	naar	IJmuiden.	Daarna	vertelt	Tim	dat	990	
de	commissie	zowel	met	Eetcafé	Oerknal	als	met	Maslow	Café	in	gesprek	is.	Tim	licht	toe	
dat	 samenwerkingen	met	 horeca	 lastiger	 te	 kwantificeren	 zijn,	 aangezien	 er	 vaak	niet	
direct	geld	 tegenover	staat,	maar	voor	het	diner	na	de	bedrijvendag	en	het	Chemunity	
diner	morgen	heeft	Maslow	Café	korting	kunnen	geven.	Tim	vertelt	dat	Eetcafé	Oerknal	
nu	ook	feesten	organiseert,	zoals	Winter	FLUX	afgelopen	vrijdag,	en	hier	bijvoorbeeld	ook	995	
een	feest	mogelijk	is,	waar	het	ACD	in	samenwerking	geen	zaalhuur	zou	hoeven	te	betalen.	
Max	voegt	hier	nog	aan	 toe	dat	Eetcafé	Oerknal	 ook	bereid	 is	 om	korting	 te	 geven	op	
snacks	bij	borrels.	Tim	noemt	dat	er	nu	een	totaal	is	van	€3299,-,	dus	het	lijkt	dat	ze	het	
doel	van	€5000,-	wel	zullen	gaan	halen.		
Ben	vraagt	waarom	de	bedrijven	die	nee	hebben	gezegd	er	niet	bij	staan.	Tim	antwoordt	1000	
dat	de	ALV	vond	dat	dat	niet	meer	nodig	was.	Ben	antwoordt	dat	de	ALV	alleen	vond	dat	
de	reden	er	niet	meer	bij	moest	staan.	Tim	zegt	dat	de	reden	inderdaad	niet	meer	gedeeld	
mocht	worden	en	dat	verder	de	huidige	Acquisitiecommissie	het	niet	nodig	vond	om	de	
namen	van	de	bedrijven	te	benoemen.	Ben	vindt	dat	je	met	zo’n	lijst	wel	beter	ziet	hoeveel	
bedrijven	in	totaal	benaderd	zijn.	Tim	noemt	dat	dit	een	korter	en	duidelijker	overzicht	1005	
biedt.	Jari	vertelt	dat	hier	in	het	verleden	ook	veel	over	gediscussieerd	is	en	legt	uit	dat	bij	
zo’n	volledig	overzicht	de	ALV	wel	kan	zien	dat	de	acquisitie	hard	aan	het	werk	is.	Hij	legt	
uit	dat	in	het	geval	dat	het	bedrag	niet	gehaald	lijkt	te	worden,	de	ALV	wel	kan	zien	dat	de	
commissie	 hard	 bezig	 is,	maar	 het	 dus	 gewoon	niet	meezit.	 Dat	 vindt	 Jari	 dus	 nuttige	
informatie	voor	de	ALV.	Tim	legt	ook	uit	dat	bedrijven	die	nee	gezegd	hebben	kort	contact	1010	
hebben.	Max	is	het	met	Jari	eens,	maar	noemt	dat	hij	de	nood	niet	ziet	in	dit	geval.	Michelle	
noemt	dat	de	discussie	weer	bezig	is,	dus	dat	het	handig	is	om	naar	de	vorige	ALV’s	te	
kijken	wat	de	ALV	 in	elk	geval	 liever	niet	ziet.	Tim	wil	het	meenemen	om	een	getal	 te	
noemen	van	het	aantal	benaderde	bedrijven	zonder	antwoord	of	met	nee.	Sverre	vindt	
het	overbodig,	want	je	kunt	ook	veel	mails	sturen	zonder	verder	na	te	denken.	Jari	is	het	1015	
niet	 helemaal	 eens,	 want	 zelfs	 als	 heel	 veel	 mails	 gestuurd	 zijn	 en	 er	 heel	 weinig	
antwoorden	op	gekomen	zijn,	kan	dat	iets	zeggen	over	de	commissie.	Hij	noemt	ook	dat	
de	ALV	een	controlerende	rol	heeft	en	die	op	deze	manier	kan	uitvoeren.	Tim	vraagt	de	
ALV	of	ze	aantallen	willen	zien	in	vervolg	van	bedrijven	die	nee	hebben	gezegd	of	geen	
antwoord	hebben	gegeven	of	van	allebei.	De	ALV	zegt	dat	ze	van	beiden	een	getal	willen	1020	
zien	de	volgende	keer.	Jari	zegt	dat	hij	ook	de	andere	meningen	snapt,	maar	dat	het	voor	
hem	voelde	alsof	wat	op	vorige	ALV’s	besproken	is	nu	vergeten	was.	Tim	antwoordt	dat	
het	wel	bewust	was	weggelaten,	maar	dat	hij	nu	hoort	dat	er	toch	wel	behoefte	aan	is,	dus	
dat	ze	het	zullen	terugbrengen.		
Tim	laat	een	cirkeldiagram	zien	op	de	volgende	slide	van	het	percentage	van	de	acquisitie	1025	
per	 sponsor.	 Hij	 legt	 uit	 dat	 er	 niet	 echt	 een	 duidelijke	 hoofdsponsor	 is,	 maar	 dat	 er	
meerdere	grote	sponsoren	zijn.	Hij	zegt	ook	dat	het	diagram	eigenlijk	scheef	 is,	omdat	
Teijin	later	een	hoger	contract	heeft	afgesloten.	Joost	merkt	op	dat	hij	de	acquisitie	foto	
leuk	vond	en	vroeg	zich	af	waar	die	gemaakt	is.	Sverre	vertelt	dat	dit	in	Huize	Willie	was.		
	1030	
12. Verkiezing	SollicitatieCommissie	

Fay	 vertelt	 dat	 er	 vier	 sollicitatiebrieven	 zijn	 binnengekomen,	 namelijk	 van	Anne-Fay,	
Perry,	Ben	en	Pim.	Fay	vraagt	of	er	nog	aanwezigen	van	de	ALV	zich	verkiesbaar	willen	



	
Notulen	Halfjaarlijkse	ALV,	28	februari	2023	
	

25	

stellen.	Niemand	reageert.	Fay	stelt	voor	eerst	degene	die	aanwezig	zijn	zichzelf	te	laten	
voorstellen.	Fay	vraagt	of	Ben	wil	beginnen.	Ben	zegt	dat	dames	eerst	mogen,	dus	Anne-1035	
Fay	komt	naar	voren.		
Anne-Fay	vraagt	of	iedereen	haar	brief	gelezen	heeft	en	of	er	nog	vragen	zijn	voor	haar.	
Jari	noemt	dat	ze	 in	haar	brief	zei	dat	bij	de	SoCo	van	vorig	 jaar	de	communicatie	niet	
helemaal	 soepel	 verliep	 en	 vraagt	 wat	 zij	 ten	 opzichte	 van	 vorig	 jaar	 zou	 willen	
veranderen.	Anne-Fay	antwoordt	dat	ze	denkt	dat	er	vorig	jaar	met	meer	duidelijkheid	1040	
over	 de	 keuzes	 van	 de	 SoCo	meer	 rust	was	 geweest	 onder	 de	 sollicitanten.	 Anne-Fay	
vertelt	dat	ze	dit	vooral	baseert	op	de	toelichtende	brief	en	op	wat	ze	gehoord	heeft	van	
haar	medebestuursleden	over	de	belgesprekken	met	de	 sollicitanten.	Ze	vertelt	dat	 zij	
zichzelf	vooral	wil	focussen	op	de	brief,	omdat	ze	zelf	vindt	dat	ze	goed	haar	mening	op	
papier	kan	zetten.	Jari	vraagt	hoe	zij	zichzelf	objectief	ziet	blijven	bij	de	sollicitanten	die	1045	
ze	goed	kent	bij	het	ACD.	Anne-Fay	antwoordt	dat	zij	vindt	dat	het	wel	belangrijk	is	om	
nooit	helemaal	objectief	te	blijven,	omdat	vele	al	actief	zijn	bij	commissies.	In	Jari’s	geval	
is	dat	niet	zo,	maar	met	de	huidige	sollicitatieprocedure	vrijwel	altijd	wel.	Zij	vindt	dat	
wat	mensen	hebben	neergezet	in	hun	tijd	bij	commissies	ook	al	kunnen	toevoegen	aan	het	
besluit.	Wel	zegt	Anne-Fay	dat	wat	mensen	wellicht	ooit	in	vertrouwen	tegen	je	hebben	1050	
gezegd	of	wat	iemand	in	zijn	of	haar	weekend	doet	niet	belangrijk	is	voor	haar	en	dit	zal	
zij	 dan	 ook	 niet	 meenemen	 in	 het	 besluit.	 Fay	 vraagt	 of	 ze	 er	 zin	 in	 heeft.	 Anne-Fay	
antwoordt	dat	ze	er	zin	in	heeft.	Fay	bedankt	Anne-Fay	voor	haar	toelichting.	
Fay	vraagt	Ben	naar	voren	te	komen.	Ben	stelt	zichzelf	voor	als	secretaris	van	het	vorige	
bestuur	en	legt	uit	dat	hij	een	brief	heeft	ingestuurd	en	daarom	niet	te	veel	in	herhaling	1055	
wil	treden.	Ben	legt	uit	dat	hij	vorig	jaar	ook	in	de	SoCo	had	gewild,	maar	vanwege	zijn	
toenmalige	werkdruk	was	dat	een	slecht	idee.	Hij	vindt	zichzelf	geschikt	doordat	hij	hard	
kan	werken,	ervaring	heeft	met	meerdere	bestuursfuncties	en	objectief	kan	oordelen.	Hij	
vindt	dat	hij	controle	heeft	over	zijn	eigen	objectiviteit.	Ben	vertelt	dat	iets	wat	rijken	en	
staten	 vrij	 snel	 laat	 instorten,	 is	 nepotisme	 en	 cronyisme,	 oftewel	 posities	 geven	 aan	1060	
familieleden,	 enkel	 omdat	 het	 familie	 is,	 en	 vriendjespolitiek.	 Volgens	 Ben	 is	 dat	 een	
uitstekende	manier	om	je	staat	zo	snel	mogelijk	te	laten	instorten.	Met	die	kennis	weet	hij	
dat	het	belangrijk	is	dit	erbuiten	te	houden	en	zichzelf	erop	te	controleren.		
Michelle	vraagt	of	hij	alleen	over	de	sollicitatiegesprekken	wil	oordelen	of	ook	op	ander	
delen.	Ben	vindt	dat	zowel	wat	mensen	gepresteerd	hebben	en	hoe	hij	ze	ervaren	heeft	1065	
binnen	 een	 commissie	 meegenomen	 moeten	 worden	 in	 het	 besluit,	 al	 moet	 er	 wel	
objectief	naar	worden	gekeken.	Zoals	hij	ook	in	de	brief	noemde	is	het	handig	om	te	weten	
welke	 posities	 mensen	 vervuld	 hebben,	 hoe	 zij	 dat	 vonden	 en	 hoe	 de	 rest	 van	 de	
commissie	hen	daarin	vond.	Ben	noemt	ook	het	voorbeeld	uit	zijn	brief:	het	is	handig	om	
iemand	op	secretaris	te	zetten	met	notuleer	kennis,	zolang	diegene	er	geen	hekel	aan	heeft	1070	
gekregen.	 	 Carlijn	 vraagt	 hoe	 hij	 ermee	 om	 zal	 gaan	 met	 Anne-Fay	 in	 de	 SoCo,	 die	
misschien	een	andere	visie	heeft	op	de	functie	van	secretaris.	Ben	quote	Abraham	Lincoln	
uit	 een	 speech	 voor	 de	 burgeroorlog:	 “A	 house	 divided	 against	 itself,	 cannot	 stand.”	
Hiermee	bedoelt	hij	dat	hij	de	kans	groter	ziet	dat	ze	eruit	zullen	komen	dan	niet.	 Jari	
vraagt	of	het	Ben	uitmaakt	of	hij	op	de	functie	oud-bestuurslid	of	algemeen	lid	komt	in	de	1075	
SoCo,	aangezien	Perry	ook	solliciteert.	Ben	heeft	geen	voorkeur,	omdat	er	verder	geen	
verschil	zit	tussen	de	titels.		
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Max	vraagt	waarom	Ben	wil	meenemen	 in	het	besluit	of	mensen	actief	zijn	geweest	 in	
commissies	en	waarom	hij	dat	zo	belangrijk	vindt.	Ben	zegt	dat	als	je	bij	het	ACD	komt	en	
uitprobeert	wat	je	leuk	vindt	in	commissies	dat	je	daarvan	ook	leert	wat	je	leuk	zou	vinden	1080	
als	bestuurslid.	Hij	geeft	het	voorbeeld	dat	als	iemand	een	taak	in	het	bestuur	aanneemt	
die	die	nog	nooit	gedaan	heeft,	er	later	achter	komt	dat	die	die	niet	leuk	vindt,	dan	leidt	
dat	tot	problemen.	Max	vindt	dat	het	ook	aan	de	SoCo	is	om	de	sollicitanten	de	rol	die	ze	
hen	willen	 aanbieden	 compleet	maken.	Dat	 hoeft	 niet	 per	 se	met	 commissie	 ervaring,	
want	zoals	in	Max’	geval	is	het	ook	goed	gekomen,	ook	al	had	hij	alleen	ervaring	bij	de	1085	
Feestcommissie,	doordat	hij	goed	was	ingelicht	over	wat	zijn	rol	in	het	bestuur	zou	zijn	
en	hoe	hij	die	zou	vervullen.	Hij	denkt	dat	als	het	commissiewerk	bij	hem	meegenomen	
was	 dat	 hij	 benadeelt	 zou	worden	 en	 dat	 vindt	 hij	 geen	 eerlijke	 sollicitatieprocedure.	
Michelle	wil	dit	ook	vragen	aan	Anne-Fay.	Anne-Fay	legt	uit	dat	het	wat	haar	betreft	niet	
zozeer	gaat	om	of	je	wel	of	niet	commissiewerk	gedaan	hebt,	maar	dat	als	er	wel	iets	bij	1090	
het	ACD	is	om	naar	te	kijken,	dan	wel	commissiewerk,	dan	wel	actief	meehelpen	zoals	
Lucas	vorig	jaar,	dan	wilt	ze	dat	wel	kunnen	meenemen.	Het	is	dus	volgens	Anne-Fay	niet	
zo	dat	als	 je	die	achtergrond	niet	hebt,	dat	het	een	nadeel	vormt.	Zij	vindt	niet	dat	dat	
losstaat	 van	 de	 sollicitaties.	 Ben	 vindt	 de	 kennis	 van	 de	 inhoud	 van	 de	 verschillende	
posities	erg	belangrijk,	namelijk	om	ervoor	te	zorgen	dat	de	sollicitanten	goed	weten	wat	1095	
de	positie	waar	ze	uiteindelijk	terecht	komen	inhoudt,	zoals	de	verantwoordelijkheden,	
taken	en	plichten	die	erbij	horen.	Max	legt	uit	dat	elk	bestuursjaar	er	anders	uitziet	en	dat	
elk	bestuur	een	andere	manier	van	uitvoeren,	aanpassen	en	indelen	heeft.		
Max	vraagt	aan	Ben	hoe	flexibel	hij	is	met	het	indelen	van	een	bestuur.	Max	legt	verder	uit	
dat	een	functie	niet	per	se	ingevuld	hoeft	te	worden,	zoals	dit	andere	jaren	is	gebeurd.	Ben	1100	
antwoordt	dat	als	een	persoon	al	een	eigen	idee	heeft	zoals	die	het	precies	wil	doen,	dan	
is	dat	voornamelijk	iets	wat	diegene	moet	gaan	bespreken	met	de	rest	van	de	sollicitanten.	
Max	 vraagt	 of	 Ben	 ervoor	 open	 zou	 staan	 als	 een	 sollicitant	 de	 functie	 van	 secretaris	
anders	zou	willen	invullen	en	dat	zou	pitchen	bij	het	sollicitatiegesprek.	Ben	antwoordt	
dat	hij	dat	goed	zou	vinden.	Hij	noemt	dat	hij	vorig	jaar	secretaris	was,	maar	ook	taken	1105	
vervulde	van	de	commissaris	extern,	wat	wel	zo	uit	nood	was,	maar	niet	iets	waar	hij	op	
tegen	was.	Max	 verduidelijkt	 dat	 hij	 het	 niet	 zozeer	 heeft	 over	welke	 taken	 door	 een	
functie	worden	vervuld,	maar	hoe	die	de	taken	vervult.	Fay	probeert	Max	zijn	vraag	te	
verduidelijken	 door	 te	 zeggen	 dat	 Anne-Fay	 bijvoorbeeld	 de	 functie	 van	 secretaris	 al	
anders	uitvoert	dan	Ben.	Ben	antwoordt	dat	dat	van	nature	is,	hoe	personen	verschillen.	1110	
Michelle	noemt	dat	ze	het	een	best	bijzondere	vraag	vond,	omdat	je	nooit	weet	hoe	iemand	
een	taak	zou	vervullen	en	dat	iedereen	er	uiteindelijk	zijn	eigen	draai	aan	geeft.	Max	legt	
uit	dat	als	 iemand	een	 idee	heeft	voor	het	anders	vervullen	van	een	 functie	dat	ze	dat	
zouden	kunnen	pitchen	bij	de	SoCo.	Anne-Fay	probeert	Max	zijn	punt	te	verduidelijken	
door	het	voorbeeld	te	geven	van	Max	zijn	idee	voor	het	opsplitsen	van	de	Activiteiten-	en	1115	
BarCommissie.	 Michelle	 vindt	 dit	 nu	 duidelijker,	 maar	 vond	 het	 verwarrender	 bij	
secretaris.	Fay	bedankt	Ben	voor	zijn	toelichting.	Er	volgt	applaus.	
Fay	vraagt	de	ALV	of	zij	willen	dat	ze	de	brieven	van	Perry	en	Pim	voorleest.	Fay	leest	de	
brief	van	Perry	voor.	Fay	leest	de	brief	van	Pim	Meulensteen	voor,	oud-via-bestuurslid.	
	1120	
Fay	dient	de	motie	in	om	de	voltallige	sollicitatiecommissie	bestaande	uit	Anne-Fay	de	
Jong,	Ben	Kras,	Pim	Meulensteen	en	Perry	Blommaart	in	één	keer	in	te	stemmen.	Deze	
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motie	 wordt	 per	 acclamatie	 behandeld.	 Deze	 motie	 wordt	 per	 acclamatie	
aangenomen.	
	1125	
Er	wordt	gestemd	over	de	volledige	sollicitatiecommissie	2023	bestaande	uit	Anne-Fay	
de	Jong	voor	huidig	bestuurslid,	Pim	Meulensteen	voor	extern	lid	en	Ben	Kras	en	Perry	
Blommaart	voor	oud-bestuurslid	en	algemeen	lid.	De	uitslag	is	als	volgt:	
Voor:		 	 13	
Tegen:		 3	1130	
Blanco:		 8	
Onthouding:	 2	
	
Bij	deze	is	de	Sollicitatiecommissie	2023	in	één	keer	ingestemd.	Er	volgt	applaus.	
	1135	
13. Raad	van	Advies	

Sverre	hoopt	dat	dat	de	ALV	de	brief	heeft	gelezen,	omdat	die	een	stuk	uitgebreider	is.	Hij	
vertelt	dat	er	in	het	verleden	al	meerdere	geluiden	opgekomen	zijn	over	het	introduceren	
van	 een	 Raad	 van	 Advies	 (RvA)	 binnen	 het	 ACD.	 Eerdere	 besturen	 hebben	 elkaar	 en	
besturen	van	andere	verenigingen	uitgebreid	gecontacteerd,	waar	meerdere	voorstellen	1140	
uitgekomen	zijn.	Dit	heeft	Sverre	gelezen	en	daar	heeft	hij	een	samenvatting	van	gemaakt	
voor	wat	het	meest	van	toepassing	is	voor	het	ACD.	Sverre	bedankt	Sam	voor	zijn	werk	in	
zijn	bestuursjaar,	wat	ervoor	gezorgd	heeft	dat	wat	Sverre	gedaan	heeft	in	een	halfjaar	
kon.	Er	volgt	applaus.	De	onderwerpen	van	vandaag	zijn	onder	te	verdelen	tot:		

1. Zittingsduur	raadsleden	en	moment	van	verkiezing;	1145	
2. Formaat	en	compositie	van	de	raad;	
3. Samenkomst	frequentie	raad	met	bestuur.	

Betreft	de	zittingsduur	van	de	leden	van	de	RvA	vertelt	Sverre	dat	het	hem	het	beste	lijkt	
om	 één	 jaar	 aan	 te	 houden.	 De	 leden	 van	 de	 RvA	 zullen	 ingestemd	 worden	 op	 de	
Halfjaarlijkse	ALV,	wat	dit	 jaar	dan	niet	kan.	Zo	zouden	de	raadsjaren	contra	lopen	ten	1150	
opzichte	 van	 de	 bestuursjaren,	 waardoor	 je	 volgens	 Sverre	 het	 meest	 hebt	 aan	 de	
raadservaring	en	bestuursleden	niet	 in	de	 raad	kunnen	zitten	van	het	bestuur	na	hen,	
want	huidig	bestuur	kan	immers	niet	in	de	raad	komen.	
Betreft	zittingsduur	zegt	Sverre	dat	hij	pleit	voor	een	systeem,	zoals	het	ACD	dit	kent	bij	
de	KasCo.	Een	RvA	wordt	dan	voor	één	jaar	ingestemd,	maar	hier	kunnen	meerdere	jaren	1155	
aan	vastgeplakt	worden.	
Sverre	vertelt	dat	betreft	grootte	en	compositie	hij	een	samenstelling	van	maximaal	vijf	
raadsleden	voorstelt.	Hij	heeft	bewust	gekozen	om	geen	minimum	vast	te	stellen,	gezien	
een	RvA	met	één	raadslid	nog	altijd	beter	is	dan	helemaal	geen	RvA.	Sverre	vertelt	dat	hij	
voor	de	compositie	de	harde	eis	voorstelt	dat	de	 raadsleden	bestuurservaring	moeten	1160	
hebben	binnen	een	vereniging,	omdat	de	bestuurservaring	juist	handig	is	voor	een	nieuw	
bestuur	en	bestuurservaring	binnen	een	stichting	of	een	andere	bestuursvorm	toch	heel	
anders	is	dan	binnen	een	vereniging.	
Ten	 slotte	 vertelt	 Sverre	 dat	 hij	 een	 frequentie	 wil	 vastleggen,	 waarop	 een	 RvA	 zou	
moeten	 samenkomen	met	 het	 bestuur.	 Sverre	 vertelt	 dat	 hij	 dit	wil	 vaststellen	 op	 zes	1165	
weken,	omdat	hij	bij	verenigingen	van	een	vergelijkbaar	formaat	zag	dat	dit	het	vaakst	
terugkwam.		
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Sverre	gaat	door	naar	zijn	overzicht	van	de	tijdlijn	waarop	een	RvA	geïntroduceerd	kan	
worden,	inclusief	HR-wijzigingen.	Hij	noemt	dat:	
1.	 In	 het	 eerste	 deel	 van	 de	 Verkiezings-ALV	 de	 HR-wijzigingen	 doorgevoerd	 zullen	1170	
worden,	die	vastleggen	dat	het	ACD	een	RvA	kent,	waarbij	ook	aangekondigd	zal	worden	
dat	er	op	de	verkiezings-ALV	een	raad	verkozen	wordt;	
2.	Hierna	zal	de	eerste	RvA	des	ACDs	verkozen	worden;		
3.	Vervolgens	zal	de	HR-wijziging	doorgevoerd	worden,	die	de	verkiezing	vaststelt	op	de	
Halfjaarlijkse	ALV.	1175	
	
Jari	vraagt	om	het	maximum	van	vijf	personen.	Sverre	legt	uit	dat	het	bestuur	nu	zelf	voelt	
dat	het	niet	fijn	zou	zijn	om	meer	raadsleden	dan	bestuursleden	te	hebben,	hoewel	dat	
met	een	kleiner	bestuur	nog	steeds	zou	kunnen	voorkomen.	Jari	vraagt	waarom	dat	niet	
fijn	zou	zijn.	Sverre	antwoordt	dat	dat	met	feedback	geven	niet	handig	zou	zijn,	omdat	een	1180	
meerderheid	 sterker	 staat	 en	 het	 bestuur	 dan	 niet	 overspoeld	 kan	 worden	 door	 de	
mening	van	de	raad.	Michelle	vraagt	wat	de	visie	van	Sverre	is	voor	de	RvA	als	het	om	het	
geven	van	advies	gaat.	Sverre	 legt	uit	dat	het	over	alles	kan	gaan,	zoals	wat	de	raad	 is	
opgevallen	en	waar	het	bestuur	vragen	over	zou	willen	stellen,	maar	vooral	dat	het	geen	
raad	van	toezicht	is	en	dat	de	RvA	ook	af	en	toe	mag	zeggen	tegen	het	bestuur	dat	ze	het	1185	
goed	doen.	Carlijn	voegt	toe	dat	het	bijvoorbeeld	ingezet	kan	worden,	voor	zoiets	als	wat	
Sam	noemde,	namelijk	dat	in	verleden	al	vrije	middagen	geregeld	waren	met	de	opleiding	
en	 dat	 de	 RvA	 dan	 het	 huidige	 bestuur	 daaraan	 zou	 kunnen	 helpen	 herinneren.	 Jari	
bevestigt	dat	het	dus	gaat	om	zowel	gevraagd	als	ongevraagd	advies.	
Jari	twijfelt	zelf	ook,	maar	vraagt	waarom	er	alleen	oud-bestuursleden	in	zouden	mogen	1190	
zitten.	Hij	noemt	dat	het	ACD	ook	leden	heeft	die	al	jaren	actief	zijn	bij	de	vereniging	en	
nooit	een	bestuursjaar	hebben	gedaan,	maar	wel	heel	veel	weten	over	het	ACD,	zoals	Gijs.	
Die	zouden	ook	geschikt	zijn	en	stel	je	hebt	problemen	met	het	vinden	van	mensen	voor	
de	RvA	dan	is	het	erg	zonde	om	die	mensen	niet	toe	te	laten.	Hij	twijfelt	er	zelf	ook	over,	
want	hoe	het	bij	 het	bestuur	gaat,	 is	wel	 echt	 anders	dan	 commissies	 en	van	buitenaf	1195	
kijken.	Sverre	noemt	dat	hij	er	ook	over	nagedacht	heeft.	Fay	noemt	dat	zij	zelf	twee	jaar	
lang	 bestuurslid	was	 van	 Stichting	 Lustrum	 ACD,	 wat	wel	 anders	was	 omdat	 het	 een	
stichting	 is	 en	 voor	 haar	 gevoel	 daardoor	 niet	 te	 vergelijken	 is.	 Daan	 noemt	 dat	 die	
beslissing	 ook	 overgelaten	 kan	 worden	 aan	 de	 ALV	 om	 te	 beslissen	 of	 niet-oud-
bestuursleden	in	de	raad	zouden	mogen	bij	het	benoemen	van	de	RvA.	Ook	noemt	hij	dat	1200	
Congo	is	overgestapt	van	een	RvA	met	enkel	oud-bestuursleden	naar	een	gemengde	RvA,	
dus	dat	Sverre	met	hen	contact	op	zou	kunnen	nemen	om	naar	hun	ervaringen	te	vragen.	
Persoonlijk	 vindt	 Daan	 dat	 niet-oud-bestuursleden	 niet	 uitgesloten	 zouden	 moeten	
worden.	 Joost	 is	 het	 eens	 met	 Daan	 en	 zegt	 dat	 je	 de	 voorkeur	 kan	 leggen	 op	 oud-
bestuursleden.	Michelle	zegt	dat	zij	het	niet	eens	zou	prefereren,	omdat	als	je	echt	advies	1205	
wil,	je	dat	van	meerdere	invalshoeken	wilt	hebben.	Zij	denkt	dat	je	toch	snel	op	een	lijn	
kan	komen	met	(oud-)bestuurleden,	terwijl	je	daar	misschien	soms	van	af	wilt	stappen	en	
dat	kan	meer	met	niet-oud-bestuursleden.	Tim	noemt	dat	een	meerderheid	van	leden	met	
bestuurservaring	ook	een	eis	zou	kunnen	zijn,	in	plaats	van	een	volledige	raad.	Jari	noemt	
dat	je	inderdaad	ook	een	raad	van	maximaal	vijf	leden	met	minstens	één	oud-bestuurslid	1210	
bijvoorbeeld	kan	eisen.	Max	reageert	op	Michelle	dat	als	hij	terugkijkt	op	kwesties	eerder	
dit	jaar,	waar	hij	een	RvA	voor	had	willen	contacteren,	dan	had	hij	eerder	behoefte	gehad	
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aan	(oud-)bestuursleden,	dan	aan	betrokken	(niet-bestuurs)leden.	Michelle	verduidelijkt	
haar	standpunt	door	het	voorbeeld	te	geven	van	zeven	kandidaten	voor	een	RvA,	waarbij	
twee	oud-bestuursleden	dan	niet	direct	 voor	 twee	 zeer	betrokken	 leden	 zouden	gaan.	1215	
Michelle	is	het	er	wel	mee	eens	dat	je	dan	een	meerderheid	van	oud-bestuursleden	zou	
willen.	Anne-Fay	noemt	dat	zij	voor	ongevraagd	advies	input	van	meerdere	invalshoeken	
zou	willen	krijgen,	maar	als	zij	direct	naar	de	RvA	toe	zou	stappen,	zou	dat	altijd	voor	
advies	van	oud-bestuur	zijn.	Jari	noemt	dat	het	aantal	niet	vastgezet	hoeft	te	worden,	maar	
dat	er	ook	gezegd	mag	worden	dat	de	ALV	dat	elk	jaar	kan	bepalen.	Daan	noemt	dat	de	1220	
indeling	van	de	SoCo	ook	bewust	gekozen	is	met	een	algemeen	lid,	dus	dat	die	reden	ook	
meegenomen	kan	worden.	Sverre	antwoordt	dat	dit	klopt,	maar	de	SoCo	kiest	een	nieuw	
bestuur	en	neemt	dus	besluiten	voor	het	belang	van	de	vereniging,	terwijl	dat	bij	RvA	niet	
het	geval	is,	want	zij	adviseren	alleen.	Gijs	noemt	dat	het	voor	oud-bestuursleden	soms	
ook	moeilijk	kan	zijn,	als	een	probleem	nieuw	is	en	er	dan	juist	een	meerwaarde	is	aan	1225	
een	RvA	met	verschillende	achtergronden,	 zoals	wel	 en	geen	bestuurservaring.	 Sverre	
noemt	dat	hij	de	wens	van	de	ALV	om	ook	niet-oud-bestuursleden	in	de	RvA	op	te	nemen	
begrepen	heeft	en	mee	zal	nemen	voor	het	voorstel	op	de	volgende	ALV.	Joost	noemt	als	
extra	motivatie	dat	de	RvA	een	verlenging	van	de	ALV	zou	kunnen	zijn	als	er	ook	een	
algemeen	lid	bij	zit	om	het	bestuur	advies	te	geven	over	de	wensen	van	de	ALV.	1230	
Jari	vraagt	naar	de	procedure.	Jari	stelt	voor	om	alles	door	te	voeren	en	dan	een	motie	in	
te	dienen	om	een	eenmalige	uitzondering	te	doen.	Sverre	vindt	dat	logisch	en	wil	dat	dan	
doen.	Daan	noemt	dat	soms	een	bestuurslid	aan	een	RvA-buddy	gekoppeld	wordt	om	per	
functie	advies	te	geven.	In	dat	geval,	zegt	Daan,	zou	je	naar	zes	raadsleden	moeten	gaan.	
Sverre	noemt	dat	dat	voor	het	formaat	van	onze	vereniging	niet	werkt.	Gijs	noemt	dat	dat	1235	
ook	 tegenstrijdig	 zou	 zijn	 met	 het	 integreren	 van	 ervaren	 leden,	 want	 dan	 zou	
bijvoorbeeld	een	oud-secretaris	 gekoppeld	worden	aan	de	huidige	 secretaris,	maar	de	
voorzitter	zou	dan	misschien	gekoppeld	worden	aan	een	lid	die	niks	weet	van	besturen.	
Daan	noemt	dat	het	ook	gebruikt	zou	kunnen	worden	om	op	de	hoogte	te	blijven	van	hoe	
het	per	bestuurslid	gaat.	1240	
Michelle	vraagt	waarom	er	een	vaste	frequentie	zou	moeten	zijn,	want	ze	denkt	dat	elke	
zes	weken	best	een	hoge	werkdruk	wordt	voor	de	raad.	Sverre	legt	uit	dat	het	is	om	te	
voorkomen	 dat	 de	 RvA	 elke	 bestuursvergadering	 aan	 zou	 willen	 aansluiten	 en	 te	
voorkomen	 dat	 de	 raad	 laks	 wordt	 en	 te	 weinig	 aanschuift.	 Sverre	 wil	 daarnaast	
voorkomen	dat	het	bestuur	de	RvA	nooit	uitnodigt,	omdat	ze	geen	zin	hebben	in	de	raad.	1245	
Michelle	stelt	voor	om	een	minimumaantal	per	jaar	te	doen.	Sverre	antwoordt	dat	dat	ook	
kan	 en	 dat	 de	 frequentie	 van	 zes	weken	misschien	 niet	 ideaal	 is,	maar	 dat	 dit	wel	 de	
redenen	waren	voor	die	keuze.	Michelle	antwoordt	dat	ze	dit	begrijpt,	maar	benadrukt	
dat	oud-bestuursleden	vaak	doorgaan	met	een	master	of	iets	dergelijks	en	eens	in	de	zes	
weken	wel	 erg	 intens	 kan	worden	dan.	 Tim	noemt	dat	 het	 volledig	 vastleggen	 van	de	1250	
frequentie	misschien	niet	slim	is,	want	als	eens	 in	de	zes	weken	vast	staat,	maar	 in	de	
tussentijd	gebeurt	iets	wat	urgent	advies	nodig	heeft,	dan	is	dat	onhandig.	Tim	stelt	voor	
dat	 er	 bijvoorbeeld	 maximaal	 twee	 maanden	 tussen	 de	 vergaderingen	 mag	 zitten.	
Michelle	denkt	dat	dat	ook	niet	 slim	 is,	want	 stel	 je	hebt	een	periode	dat	 je	 elke	 twee	
weken	samen	wil	zitten	en	daarna	weer	een	periode	waarin	het	minder	nodig	is,	dan	is	1255	
dat	misschien	ook	niet	prettig.	
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14. Beste	Idee	van	het	ACD	
3.20.00	Tim	begint	met	dat	de	ideeën	in	de	relevante	brief	te	lezen	zijn.	Hij	vertelt	dat	hij	
de	ideeën	dadelijk	zal	presenteren	en	dat	per	idee	gestemd	zal	worden.	Tim	licht	toe	dat	1260	
de	bedragen	van	de	ideeën	als	circa	bedragen	ingestemd	worden,	omdat	deze	met	de	dag	
licht	kunnen	fluctueren	en	om	het	prettig	af	te	ronden.	Tim	vertelt	dat	hij	om	het	overzicht	
te	bewaren	wil	voorstellen	om	op	de	ACD-website	een	overzicht	bij	te	houden	met	alle	
behandelde	ideeën,	en	als	ze	zijn	ingestemd	met	welk	budget	en	daarna	wat	er	precies	is	
gekocht,	wanneer,	en	voor	hoeveel.	Zo	is	ook	duidelijk	hoeveel	budget	er	nog	over	is	en	1265	
waaraan	het	is	uitgegeven.	
Tim	dient	namens	het	bestuur	een	motie	in	om	het	bestuur	de	taak	te	geven	een	overzicht	
bij	te	houden	van	de	behandelde	Beste	Ideeën	van	het	ACD	en	bij	de	ingestemde	ideeën	
de	 details	 van	 de	 aanschaf	 in	 de	 vorm	 van	 ten	minste	 product	 of	 producten,	 prijs	 en	
aanschafdatum,	dat	via	de	websitepagina	van	‘Het	Beste	Idee	van	het	ACD’	in	te	zien	is.	De	1270	
motie	wordt	behandeld.	De	motie	wordt	per	acclamatie	aangenomen.	
	
Tim	benoemt	dat	hij	graag	vragen	en	op-	of	aanmerkingen	graag	per	idee	ontvangt.	Tim	
vertelt	dat	Perry	en	Damian	een	idee	hadden	ingediend	om	een	nieuw	tv-scherm	in	de	
UvA	 verenigingskamer	 voor	 maximaal	 €500	 aan	 te	 schaffen.	 Echter	 is	 het	 de	 ICT-1275	
commissie	 gelukt,	 na	veel	mailen	en	een	beetje	klussen,	 om	sinds	gister	 een	gratis	 tv-
scherm	 in	de	verenigingskamer	 te	krijgen.	Er	volgt	 applaus.	Het	 lijkt	Tim	daarom	niet	
nodig	om	nog	over	dit	idee	te	stemmen.	Tim	vraagt	of	Damian	nog	iets	toe	te	voegen	heeft.	
	
Tim	vertelt	dat	Sam	het	idee	heeft	ingediend	voor	een	portable	speaker	met	microfoons.	1280	
Tim	licht	toe	dat	met	een	dergelijke	speaker	overal	lekker	muziek	geluisterd	kan	worden	
en	met	de	microfoons	zelfs	een	karaoke	feestje	gehouden	kan	worden.	Bij	het	uitwerken	
is	Tim	op	de	JBL	PartyBox	On-The-Go	en	de	JBL	Wireless	Microphone	Set	gekomen	die	
samen	 circa	 €340,-	 exclusief	 btw	 kosten.	 Gijs	 vraagt	 of	 die	 grotere	 niet	 gehaald	 kan	
worden.	Tim	zegt	dat	hiernaar	gekeken	is,	maar	deze	heeft	met	schouderband	en	is	even	1285	
groot	en	zwaar	als	die	de	NSA	op	dit	moment	heeft.	Gijs	zou	willen	dat	de	box	zo	hard	
mogelijk	kan.	Tim	zegt	dat	deze	speaker	al	een	heel	goed	geluidsniveau	produceert.	
Fay	dient	namens	het	bestuur	een	motie	in	om	het	bestuur	de	taak	te	geven	om	de	JBL	
PartyBox	 On-The-Go	 en	 de	 JBL	 Wireless	 Microphone	 Set	 aan	 te	 schaffen	 van	 de	
reservering	voor	het	Beste	Idee	van	het	ACD	voor	circa	€340,-	exclusief	btw.	Deze	motie	1290	
wordt	behandeld.	Deze	motie	wordt	per	acclamatie	aangenomen.	
	
Tim	 vertelt	 dat	 hij	 zelf	 het	 idee	 voor	 de	 aanschaf	 van	 koffie-	 en	 theekannen	 heeft	
ingediend,	zodat	het	ACD	in	vervolg	bij	evenementen	goedkoper	of	gratis	koffie	en	thee	
kan	schenken.	Bij	het	uitwerken	is	hij	op	drie	koffie-	en	twee	theekannen	uitgekomen,	die	1295	
samen	circa	€92,-	exclusief	btw	kosten.	Tim	vraagt	of	Tim	nog	iets	toe	te	voegen	heeft.	
Iemand	vindt	dit	duur,	maar	Tim	antwoordt	dat	thermoskannen	nou	eenmaal	duur	zijn.	
Michelle	wijst	het	bestuur	 erop	dat	de	kannen	wel	 regelmatig	 schoongemaakt	moeten	
worden.	Het	bestuur	wil	dit	na	elk	gebruik	wel	doen.	Gijs	vraagt	of	de	koffiekannen	dan	
gevuld	zouden	worden	bij	de	UvA	koffiemachines,	want	hij	heeft	dat	laatst	geprobeerd	en	1300	
toen	duurde	dat	heel	lang.	Tim	antwoordt	dat	het	ACD	een	waterkoker	heeft	en	de	NSA	
een	koffiezetapparaat,	dus	dat	er	genoeg	mogelijkheden	zijn.		
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Fay	dient	namens	het	bestuur	een	motie	in	om	het	bestuur	de	taak	te	geven	om	drie	koffie-	
en	twee	theekannen	aan	te	schaffen	van	de	reservering	voor	het	Beste	Idee	van	het	ACD	
voor	 circa	 €92,-	 exclusief	 btw.	 Deze	 motie	 wordt	 behandeld.	 Deze	 motie	 wordt	 per	1305	
acclamatie	aangenomen.	
	
Tim	vertelt	dat	Daan	het	idee	had	om	het	jaarboek	‘Jaarboek	1996’	dat	hij	van	een	oud-lid	
heeft	gekregen	over	de	jaren	voor,	tijdens	en	na	de	oorlog,	waarin	onder	andere	het	ACD	
is	opgericht,	professioneel	in	te	laten	scannen.	Dit	boek	bevat	onder	andere	notulen	van	1310	
de	oprichtingsvergadering	en	andere	verhalen	over	hoe	onze	mooie	vereniging	tot	stand	
is	 gekomen.	 Tim	 vertelt	 ook	 dat	 Daan	 zelf	 nog	 een	 brief	 had	 ingestuurd	met	 verdere	
toelichting	over	dit	idee	inclusief	een	bijlage	met	een	paar	foto’s	van	het	boek.	Tim	vraagt	
of	Daan	nog	iets	toe	te	voegen	heeft.	Daan	vraagt	of	er	nog	vragen	zijn.	Sverre	noemt	dat	
hij	het	heel	leuk	is	dat	we	het	boek	hebben	en	dat	het	mooi	is	om	deze	zo	te	bewaren.	Ook	1315	
zegt	hij	dat	de	staat	van	het	boek	alleen	maar	slechter	wordt	hoe	langer	er	gewacht	wordt	
met	het	inscannen	hiervan.	Jari	bedankt	Daan	voor	het	regelen.	Er	volgt	applaus.	
Fay	dient	namens	het	bestuur	een	motie	in	om	het	bestuur	de	taak	te	geven	het	jaarboek	
uit	1996	te	laten	digitaliseren	van	de	reservering	voor	het	Beste	Idee	van	het	ACD	voor	
circa	€80,-	exclusief	btw.	Deze	motie	wordt	behandeld.	Deze	motie	wordt	per	acclamatie	1320	
aangenomen.	
	
Tim	vertelt	dat	de	HOCKEY,	onze	hokcommissie,	het	idee	heeft	ingediend	om	naast	hun	
taak	 van	 het	 versieren	 van	 het	 hok	 ook	 een	 evenement	 de	 ‘Hollandse	 Hokavond’	 te	
organiseren	 met	 hapjes,	 muziek,	 versiering	 en	 veel	 gezelligheid.	 Om	 deze	 hapjes	 en	1325	
versiering	 gratis	 voor	 de	 leden	 te	 kunnen	maken,	 vragen	 zij	 om	 €100,-	 exclusief	 btw	
budget.	Tim	vraagt	of	Anne-Fay,	voorzitter	van	de	HOCKEY,	nog	iets	toe	te	voegen	heeft.	
Anne-Fay	vraagt	of	Daan	nog	iets	heeft	toe	te	voegen.	Daan	vindt	het	leuk.	oost	noemt	als	
principe	 ding	 dat	 dit	 neerkomt	 op	 commissies	 extra	 geld	 geven,	 wat	 we	 normaal	
gesproken	bij	de	begroting	doen	en	als	een	commissie	dan	toch	meer	geld	wil,	kunnen	ze	1330	
iets	 organiseren	 met	 een	 andere	 commissie,	 zoals	 in	 dit	 geval	 de	 HOCKEY	 met	 de	
Algemene	 BarCommissie.	 Anne-Fay	 noemt	 dat	 het	 Beste	 Idee	 van	 het	 ACD	 ook	
geherintroduceerd	 is	 dit	 soort	 ideeën	 voor	 leuke	 evenementen	 en	 dergelijke.	 Met	 de	
begroting	 voor	 de	 HOCKEY	 hebben	 we	 gestemd	 op	 dat	 de	 commissie	 gaat	 versieren,	
terwijl	dit	een	ander	soort	activiteit	is.	De	commissie	wil	niet	simpelweg	meer	geld,	maar	1335	
is	op	het	idee	gekomen	om	dit	evenement	neer	te	zetten.	Jari	zegt	dat	hij	ervan	onder	de	
indruk	was,	dat	het	Beste	Idee	van	het	ACD	bedoeld	was	voor	dingen	die	voor	een	langere	
tijd	een	toevoeging	zijn	aan	het	ACD,	maar	als	deze	definitie	klopt,	dan	is	hij	het	er	verder	
mee	eens.	
Fay	dient	namens	het	bestuur	een	motie	in	om	de	HOCKEY	€100,-	exclusief	btw	budget	te	1340	
geven	uit	 de	 reservering	 voor	 het	Beste	 Idee	 van	het	ACD	voor	 de	 organisatie	 van	de	
‘Hollandse	Hokavond’.	Deze	motie	wordt	behandeld.	Deze	motie	wordt	per	 acclamatie	
aangenomen.	
	
Lars	vraagt	waarom	het	idee	van	Rapper	Sjors	niet	is	geselecteerd.	Sverre	noemt	dat	het	1345	
bestuur	die	keuze	gemaakt	heeft	en	in	de	vorige	ALV	zich	dat	recht	voorgehouden	heeft	
die	besluiten	te	nemen.	Joost	en	Lars	zeggen	dat	zij	graag	een	toelichting	over	dit	besluit	
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zouden	willen	horen.	Tim	legt	uit	dat	het	te	veel	geld	zou	kosten	en	voor	een	te	selecte	
groep	zou	zijn,	waardoor	het	bestuur	het	geen	geschikte	besteding	vond	van	het	budget	
van	het	Beste	Idee	van	het	ACD.	Michelle	vraagt	of	het	geen	goed	idee	is	om	in	vervolg	in	1350	
een	brief	aan	de	ALV	de	afgekeurde	ideeën	met	redenen	te	benoemen,	zodat	je	misschien	
ook	vragen	op	de	ALV	voorkomt.	Lucas	noemt	dat	je	dan	misschien	hetzelfde	geval	krijgt	
als	met	de	ideeënbus,	namelijk	dat	mensen	het	niet	serieus	nemen.	Michelle	zegt	dat	je	
hele	gekke	ideeën	dan	wel	kan	overslaan.	Sverre	noemt	dat	je	dan	ook	die	allemaal	moet	
toelichten.	Max	vraagt	waar	de	grens	dan	zou	moeten	liggen.	Jari	vindt	dat	een	idee	met	1355	
prijs	en	uitgedachte	uitleg	wel	toelichting	zouden	moeten	krijgen	en	andere	dan	niet.	Max	
vindt	dat	ook	een	slecht	 idee,	omdat	mensen	dan	alleen	een	prijs	erbij	zouden	kunnen	
zetten	 en	 dan	 daarmee	 nog	 steeds	 toelichting	 zouden	 afdwingen.	 Daan	 zegt	 dat	 de	
verworpen	ideeën	dan	wel	genoemd	zouden	kunnen	worden	zonder	uitleg	en	dat	mensen	
dan	altijd	vragen	kunnen	stellen	op	de	ALV. 1360	
	
15. WVTTK	

Stellingkast	UvA	inboedel	budget	
Fay	noemt	dat	dit	WVTTK-punt	gaat	over	de	brief	aan	de	ALV	over	de	stellingkast	en	ze	
vraagt	of	daar	nog	vragen	over	zijn.	Michelle	noemt	dat	Martijn	zich	afvroeg	of	er	niet	1365	
beter	naar	een	tweedehands	of	goedkopere	stellingkast	gekeken	kon	worden,	want	hij	
vindt	dit	bedrag	best	veel.	Tim	licht	toe	dat	deze	stellingkast	de	hele	diepte	van	de	rechter	
wand	in	het	archiefhok	dekt.	Het	is	een	redelijk	grote	stellingkast	met	aardige	planken.	
Tim	zegt	dat	materialen	redelijk	duur	zijn	en	hij	nu	een	kast	gevonden	heeft	die	heel	goed	
past	en	dat	ga	je	niet	tweedehands	kunnen	vinden,	dus	daarom	heeft	hij	niet	gezocht	naar	1370	
die	alternatief.	Michelle	vraagt	waarom	de	archieflades	eerst	gekocht	zijn	en	nu	extra	geld	
gevraagd	wordt	voor	de	stellingkast	en	niet	andersom.	Fay	vertelt	dat	de	lades	gekocht	
zijn	toen	de	oude	kast	nog	in	het	archiefhok	stond,	maar	het	via-bestuur	wilde	plotseling	
hun	kast	met	documenten	terug,	waardoor	wij	de	kast	kwijt	waren.	Ben	vraagt	waarom	
de	archieflades	vervangen	zijn.	Tim	legt	uit	dat	ze	stuk	waren	en	uiteindelijk	in	zijn	geheel	1375	
eruit	kwamen.	Ben	antwoordt	dat	ze	nog	te	gebruiken	waren	als	je	het	met	beleid	deed.	
Het	bestuur	en	andere	oud-bestuursleden	in	de	ALV	protesteren	dat	ze	wel	kapot	waren.	
Joost	vraagt	of	de	voorraad	geteld	gaat	worden	als	de	nieuwe	kast	er	is.	Fay	antwoordt	
dat	dat	gedaan	zal	worden.	Joost	noemt	dat	de	KasCo	dan	blij	is.	
Het	bestuur	dient	 een	motie	 in	om	het	bestuur	de	 toestemming	 te	 geven	om	over	het	1380	
begrootte	UvA	inboedel	bedrag	heen	te	gaan	en	alsnog	een	stellingkast	aan	te	schaffen	
voor	 ongeveer	€114,88.	Deze	motie	wordt	 behandeld.	De	motie	wordt	 per	 acclamatie	
aangenomen.	
	
16. Rondvraag	1385	

Gijs	vraagt	of	het	bestuur	er	zin	in	heeft.	Zij	antwoorden	ja.	
	
17. Sluiting	

Voorzitter	Fay	Heemskerk	sluit	de	vergadering	om	21.55	uur.	


