
14-05-2020 
Geachte ALV, 
 
Middels deze brief willen wij, de Sollicitatiecommissie (SoCo), een tussentijds verslag           
uitbrengen van de sollicitatie- en selectieprocedure zoals die de afgelopen weken heeft            
plaatsgevonden. Ook zal in deze brief een advies gegeven worden omtrent een mogelijke             
kandidaat voor het 75e bestuur des Amsterdams Chemisch Dispuuts. Wij kunnen helaas            
geen kandidaatsbestuur voordragen aan de ALV, omdat er maar één sollicitant naar voren is              
gekomen. De keuze om deze sollicitatie te openbaren zonder dat er een volledig bestuur              
door ons is voorgesteld, komt voort uit de ongewone situatie die ontstaan is. Normaliter              
hadden wij op 18 mei een bestuur willen voorstellen. Desondanks lijkt het ons verstandig om               
de geïnteresseerde openbaar te maken naar de leden, zodat deze betrokken kan worden bij              
het zoeken naar een zo goed mogelijk bestuur voor komend jaar. Hiervoor is alvorens              
natuurlijk toestemming gevraagd aan de sollicitant. Rest ons te zeggen dat dit een             
niet-bindend advies is; de verkiezing van het bestuur ligt in zijn geheel bij de ALV. 
 
Wij adviseren aan de ALV om Michelle van Dongen te betrekken bij het voortzetten van de                
zoektocht naar een nieuw bestuur. In haar sollicitatie is naar voren gekomen dat zij zeer               
geschikt is voor de rol van secretaris, eventueel aangevuld met een commissaris functie.             
Michelle lijkt door haar ervaring in vele commissies zeer geschikt als bestuurslid. Ze toont              
punctualiteit en doorzettingsvermogen bij de taken die ze voorgeschoteld krijgt. Ook bleek            
uit de sollicitatie dat Michelle erg veel inzet wil tonen voor het ACD. Om deze redenen lijkt zij                  
ons zeer geschikt als eerste kandidaat voor het 75e bestuur, ondanks dat wij haar niet               
kunnen voordragen.  
 
Rest ons nog te zeggen dat wij graag willen blijven meedenken in dit proces. Wij willen                
graag de ALV en het huidig bestuur helpen bij de sollicitaties, op het moment dat meer                
sollicitanten zich melden, mocht dit nodig zijn. Wanneer dit gebeurt, zal hier op de ALV in                
juni verslag over worden uitgebracht. 
 
Wij hopen hiermee jullie voldoende te hebben geïnformeerd over de huidige situatie. 
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