
  
 

  
 

 
 

 
 

Pagina 1 van 11 
 

 

 

 

Het 75ste bestuur des Amsterdams Chemisch Dispuuts 
 

Voorzitter Floris Blom 

Secretaris Michelle van Dongen 

Penningmeester Bart de Mooij 

Commissaris Educatie Nadav Joosten 

Commissaris Onderwijs Sam Hulscher 

Commissaris Extern Bente Reus 

Commissaris Intern Jari Hoffmann 

 

 

Beleidsplan des Amsterdams Chemisch Dispuuts 2020-2021 

 

Voorwoord 

Hierbij presenteert het kandidaatsbestuur voor het 75ste bestuur des Amsterdams Chemisch Dispuuts 

haar beleidsplan voor het studiejaar 2020-2021. Er wordt ondanks de situatie het aankomende jaar 

geprobeerd om het Amsterdams Chemisch Dispuut (ACD) zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle 

Scheikunde, Chemistry en overige studenten die scheikunde vakken volgen in Amsterdam. Hierbij 

worden de werkzaamheden van voorgaande besturen grotendeels voortgezet en worden enkele dingen 

veranderd. Dit alles wordt weergegeven op de volgende pagina’s, waarbij de toegankelijkheid van het 

ACD te allen tijde voorop wordt gesteld. Kortom, dit beleidsplan dient ter informering van de ambities 

van het voorgestelde 75ste bestuur. 
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Het ACD bestuur 

 

Floris Blom – Voorzitter  

 

• Eindverantwoordelijk voor het functioneren van het Amsterdams Chemisch Dispuut en haar 

bestuur. 

● Eindverantwoordelijk voor het voorzitten en coördineren van de bestuurs- en algemene 

ledenvergaderingen (BV en ALV). 

● Vertegenwoordigt ACD bij het Bèta Verenigingen Overleg (BVO), lunch met de decaan en 

Commissie Studieverenigingen (CSV). 

● Contactpersoon voor het PAC-bestuur 

● Onderhoudt het contact met de broertjes- en zusjesverenigingen. 

● Eindverantwoordelijk voor de borrels en diverse sociale activiteiten van het Amsterdams 

Chemisch Dispuut. 

● Eindverantwoordelijk voor de Activiteiten en Bar Commissie (ABC). 

● Neemt plaats in de ABC en zit Stichting Brainwave voor.  

 

Michelle van Dongen – Secretaris  

 

● Eindverantwoordelijk voor de notulen van de BV’s en ALV’s, het bijhouden van de mail en het 

verzorgen van de ledenmail. 

● Eindverantwoordelijk voor het actief bijhouden van het ledenbestand. 

● Aanspreekpunt voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

● Vicevoorzitter.  

● Vertegenwoordigt ACD bij het Bèta Overleg (BO) en Lunch Overleg (LO). 

● Neemt plaats in de Raad van Toezicht van de Open Nederlandse Chemie Sportdagen (ONCS) 

● Eindverantwoordelijk voor de Bladcommissie, Verenigde Oud-Leden ACD (VOLA) en 

PromoCie en contactpersoon voor Stichting Lustrum ACD (SLA). 

● Neemt plaats in de Bladcommissie.  

 

Bart de Mooij – Penningmeester 

 

● Eindverantwoordelijk voor de financiën, boekhouding en merchandise van het Amsterdams 

Chemisch Dispuut. 

● Het aanspreekpunt voor de commissie-penningmeesters. 

● Eindverantwoordelijk voor de Wintersportcommissie en Feestcommissie en contactpersoon 

voor de Kascontrolecommissie (KasCo). 

● Neemt plaats in de Feestcommissie. 



  
 

  
 

 
 

 
 

Pagina 3 van 11 
 

Nadav Joosten – Commissaris Educatie 

 

● Eindverantwoordelijk voor studie gerelateerde aangelegenheden tijdens het eerste semester. 

● Het aanspreekpunt voor de opleiding scheikunde tijdens het eerste semester. 

● Eindverantwoordelijk voor de Kommissie Opvang Eerstejaars Studenten (KOESt) 2020 en het 

Allejaarsweekend (AJW) 2020. 

● Neemt plaats in de KOESt 2020. 

 

Sam Hulscher – Commissaris Onderwijs 

 

● Eindverantwoordelijk voor studie gerelateerde aangelegenheden tijdens het tweede semester. 

● Het aanspreekpunt voor de opleiding scheikunde tijdens het tweede semester. 

● Eindverantwoordelijk voor de Kommissie Opvang Eerstejaars Studenten (KOESt) 2021 en het 

Allejaarsweekend (AJW) 2021. 

● Vicepenningmeester 

● Neemt plaats in de Acquisitiecommissie. 

 

Bente Reus – Commissaris Extern 

● Eindverantwoordelijk voor het organiseren van lezingen en excursies met bedrijven en andere 

externe contacten, en het onderhouden van deze contacten namens het Amsterdams Chemisch 

Dispuut. 

● Eindverantwoordelijk voor de Lezingen- en Excursiecommissie (LEC), Acquisitiecommissie 

en Commissie Waardering Actieve Leden (CWAL).  

● Neemt plaats in de LEC en Acquisitiecommissie.  

 

Jari Hoffmann – Commissaris Intern 

 

● Eindverantwoordelijk voor de website van het Amsterdams Chemisch Dispuut.  

● Vicesecretaris. 

● Eindverantwoordelijk voor de ICT-commissie, Eerstejaarscommissie (EJC), Mastercommissie 

(MAC) en de Kookcommissie (KoCo). 

● Neemt plaats in de ICT-commissie. 
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COVID-19 

 

Ten tijde van schrijven van dit beleidsplan is er nog steeds een globale pandemie aan de gang. Er zijn 

veel versoepelingen aangekondigd, maar deze kunnen op elk moment worden teruggedraaid bij een 

nieuwe besmettingsgolf. In dit beleidsplan zouden er daardoor voor elk evenement meerdere varianten 

beschreven kunnen worden afhangend van de situatie. Om meer leeswerk dan nodig is te voorkomen, 

wordt er echter geschreven naar de situatie alsof er wel fysieke activiteiten kunnen worden 

georganiseerd. Indien een fysiek evenement te zijner tijd niet mogelijk blijkt te zijn, wordt er een 

alternatieve variant georganiseerd of wordt het evenement verplaatst. Verder zijn er wel enkele 

evenementen en zaken, waarvan al bekend is dat deze niet op de normale manier kunnen doorgaan. Dit 

zal natuurlijk in dit beleidsplan genoemd worden en de manier waarop zal verder worden toegelicht. 

 

Bestuurssamenstelling 

 

Het 75ste kandidaatsbestuur bestaat uit de leden van het 74ste bestuur en een extra lid. De huidige 

bestuursleden zijn genoodzaakt om door te gaan met bestuurstaken wegens het tekort aan sollicitaties. 

Deze bestuursleden hebben zich al een jaar voor de vereniging ingezet en zullen in het komende jaar 

een stuk minder tijd hebben om bestuurstaken uit te kunnen voeren. Om deze reden kunnen bepaalde 

taken aanstaand jaar niet of in mindere mate uitgevoerd worden. Dit zal grotendeels allemaal in het 

beleidsplan bij de relevante kopjes staan. 

Een van de eerste gevolgen zal zijn dat het kandidaatsbestuur niet wekelijks, maar tweewekelijks zal 

vergaderen. Natuurlijk zal er door het kandidaatsbestuur geprobeerd worden om zo veel mogelijk taken 

wel uit te voeren, maar dit moet niet ten koste gaan van de gemaakte plannen door de kandidaat-

bestuursleden voor het komende studiejaar.  

Een andere verandering is dat er een Commissaris Onderwijs en een Commissaris Educatie zal zijn. 

Hoewel deze functies dezelfde taken omschrijven, is gekozen voor deze twee titels, omdat twee personen 

KVK-technisch niet exact dezelfde titel kunnen dragen. De reden voor een Commissaris Onderwijs en 

een Commissaris Educatie is dat Sam in de eerste helft van het bestuursjaar vrijwel geen tijd heeft voor 

de bestuurstaken en Nadav in het tweede halfjaar. Dit betekent dat Nadav in het eerste halfjaar 

onderwijstaken zal uitvoeren en Sam in het tweede. Wel kunnen ze in hun andere halve jaar 

bestuurstaken uitvoeren, als blijkt dat dit toch mogelijk is. 

Volgend jaar is het 15e lustrum en dat gaat groots gevierd worden met activiteiten georganiseerd door 

de SLA. Er zal geprobeerd worden om zo veel mogelijk aanwezig te zijn bij deze activiteiten en waar 

nodig en mogelijk zal er geholpen worden.  
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Studie gerelateerd 

 

Het ACD is de studievereniging Scheikunde van zowel de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) als de 

Universiteit van Amsterdam (UvA). Het is hierom van belang om als vereniging studenten op 

verschillende manieren te ondersteunen bij de studie. Dit wordt ook dit jaar gedaan door de verkoop van 

boeken en door andere studiematerialen aan te bieden. Daarnaast zal de tentamenbank up-to-date 

gehouden worden. Om leden te begeleiden bij de keuze voor tweedejaars- en bachelorprojecten worden 

twee oriëntatiemarkten georganiseerd, waarbij onderzoekers van de VU en UvA hun onderzoek 

presenteren. Aankomend jaar wordt getracht zowel op de VU als op de UvA een oriëntatiemarkt plaats 

te laten vinden. Mocht er een markt niet fysiek georganiseerd kunnen worden, dan zal er een onlinemarkt 

gehouden worden net als in mei 2020. Naast het helpen van de leden met hun studie, is het ook essentieel 

om contact te houden met andere instanties van de universiteiten. Om deze reden worden de lijntjes met 

de opleidingscommissie (OC) kort gehouden. Het contact met de OC wordt onderhouden door de 

Commissaris Educatie (1e semester) en Onderwijs (2e semester) en het nut van de OC’s werkzaamheden 

zal in het blad worden belicht. Tevens zullen de lijntjes met het opleidingscoördinatie team (OCT) kort 

gehouden worden door geregeld deel te nemen aan hun wekelijkse overleg. Als laatste zal er geprobeerd 

worden om het contact met de Facultaire Studentenraden van de VU en UvA te onderhouden.  

Aankomend jaar wordt net zoals voorgaande jaren geprobeerd om maandelijks lezingen en excursies te 

laten organiseren door de LEC ter oriëntatie op de mogelijkheden tijdens en na de studie. Er wordt 

gestreefd deze lezingen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Hiervoor wordt er getracht veel variëteit te 

geven in de onderwerpen en niveaus van de lezingen en excursies. Wanneer de omstandigheden het 

toelaten, zal er ook gekeken worden naar een excursie in een van onze buurlanden, eventueel in 

combinatie met een lang weekend weg. Dit zal dan ter vervanging zijn van de traditionele buitenlandse 

excursie. Er is gekozen om dit jaar geen buitenlandse excursie te organiseren, omdat er vanuit het 

kandidaatsbestuur niet genoeg tijd is om betrokken te zijn bij de organisatie van de reis. Het 

kandidaatsbestuur moet immers keuzes maken in zijn tijdsverdeling en mede door de onzekerheden 

rondom het verloop van COVID-19 is ervoor gekozen om de beperkte tijd niet in de buitenlandse 

excursie te steken. Daarnaast is het kandidaatsbestuur van mening dat het niet verantwoordelijk is om 

de zware last van deze reis aan leden toe te bedelen, zowel qua verantwoordelijkheid voor het welzijn 

van de leden tijdens de reis als verantwoordelijkheid voor een groot geldbedrag. 
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Communicatie 

 

Voor het functioneren van de vereniging is communicatie noodzakelijk. Via duidelijke communicatie 

worden leden beter betrokken bij de vereniging en wordt een professionele uitstraling gerealiseerd. Om 

deze reden zal de ICT-commissie aankomend jaar het werk van het 74ste bestuur voor het actualiseren 

van de website en het toevoegen van nieuwe functies doorzetten. Richting het einde van 2020 zal het 

mogelijk zijn voor leden om zich in te schrijven voor activiteiten via de website in plaats van een Google 

Form.  

Het afgelopen bestuur heeft ook veel tijd besteed aan het verbeteren van het betalingssysteem op de iPad 

in de UvA-kamer. Dit zal afgerond worden, waardoor het systeem weer lange tijd zonder problemen 

gebruikt zal kunnen worden door zowel de leden als de ABC-penningmeester. 

De nieuwe indeling van de PromoCie heeft niet uitgepakt zoals het afgelopen bestuur dat wilde. Aan het 

begin van het jaar zijn er een aantal dingen misgegaan, waaronder slechte communicatie naar de andere 

commissies en het gebrek aan bepaalde software. In de tweede helft van het jaar bleek ook dat het werk 

van de commissieleden niet leuk was met het gevolg dat de leden lakser werden en promotie soms 

vergeten werd. Ook is het afgelopen bestuur zeer veel tijd kwijt geweest aan de PromoCie, omdat er 

uiteindelijk drie bestuursleden bij deze commissie betrokken waren. Gelukkig waren er ook positieve 

kanten. Door de nieuwe uitgebreide planning was er weinig tot geen spam in de promotiekanalen en was 

er in het algemeen een stuk meer overzicht over alle promotie binnen het ACD. Het doel van volgend 

jaar zal daarom zijn om deze positieve punten vast te houden, terwijl het werk voor de commissieleden 

leuker en soepeler wordt gemaakt.  

De PromoCie zal komend jaar een grotere creatieve rol krijgen. Dit betekent dat de commissieleden zich 

meer bezig zullen houden met het maken van posters, foto’s, filmpjes of ander promotiemateriaal. Het 

is wel nog belangrijk dat spam op de promotiekanalen voorkomen wordt. Om deze reden zal de secretaris 

verantwoordelijk zijn voor het inplannen van alle promotie, zowel vanuit commissies als vanuit het 

bestuur. Om deze taak efficiënt uit te kunnen voeren, is het zeer belangrijk dat verzoeken tot promotie 

op tijd worden ingediend door commissies. Dit zal gebeuren door middel van een Google Form, 

waardoor commissies ook gedwongen zijn alle informatie die vereist is voor hun promotie op te geven. 

Commissies zijn ook nog zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van promotieteksten. De 

commissieleden van de PromoCie kunnen de planning inzien en zullen uiteindelijk degenen zijn die de 

promotie van activiteiten van het ACD plaatsen op de promotiekanalen. Hierdoor zijn de 

commissieleden meer bezig met hun eigen miniprojecten in plaats van dat ze alleen maar berichten 

plaatsen, waar ze zelf niks aan gedaan hebben. Promotie vanuit het bestuur, zoals acquisitieberichten, 

zullen geplaatst worden door de secretaris. Op deze manier denkt het kandidaatsbestuur dat het een stuk 

leuker is om in de PromoCie te zitten vergeleken met het afgelopen studiejaar. Om te voorkomen dat 

fouten van vorig jaar herhaald worden, zal deze nieuwe methode uitgebreid gecommuniceerd worden 

naar alle commissies aan het begin van het jaar. Aangezien dit, net als vorig jaar, een nieuwe methode 

voor promotie is, zal er komend jaar verandering mogelijk zijn. Ook zal zowel het kandidaatsbestuur als 

de PromoCie open staan voor feedback vanuit de leden en de commissies.  
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Het 74ste bestuur is gebruik gaan maken van WhatsApp-groepen, waarin beheerders activiteiten kunnen 

promoten. Dit blijkt een goede toevoeging te zijn aan de opties om activiteiten te promoten. De kanalen 

en de frequentie waarmee ze gebruikt worden, zullen niet actief aangepast worden. 

Het ACiD zal vanaf de tweede editie van studiejaar 2020-2021 zowel digitaal als fysiek verschijnen. 

Het vorig bestuur heeft al het ledenbestand bijgewerkt met wie het blad digitaal en wie fysiek zal 

ontvangen. Deze informatie zal overgenomen worden en zal worden bijgewerkt indien nodig. De inhoud 

van het ACiD zal niet veranderen. 

 

Betrekking (oud-)leden 

 

In het teken van de continue toegankelijkheid van de vereniging is het belangrijk dat de 

eerstejaarsstudenten kennismaken met de vereniging en haar leden. Dit zal teweeg worden gebracht met 

de aanwezigheid van de bestuursleden bij de Facultaire Introductie (FI) en de Intreeweek die een vorm 

zullen aannemen in lijn met de huidige COVID-19 maatregelen. De KOESt zal dit jaar geen 

Eerstejaarsweekend (EJW) organiseren, maar verschillende fysieke activiteiten in de omgeving 

Amsterdam die zij zal verspreiden over de maand september. Zo zullen de eerstejaarsstudenten de 

mogelijkheid krijgen om elkaar en de studieverenigingen beter te leren kennen tijdens hun eerste 

studiemaand. Het kandidaatsbestuur zal dan ook proberen om bij deze activiteiten te assisteren en om 

zijn gezicht te laten zien. Eerstejaarsstudenten zullen, net als in voorgaande jaren, aangemoedigd worden 

om aan een commissie deel te nemen. Dit zal echter niet direct de hoofdzaak zijn. De 

eerstejaarsstudenten krijgen eerst de optie om de vereniging en haar leden te leren kennen en te zien wat 

de opties zijn voor betrokkenheid bij het ACD. De eerste kennismaking met de commissies zal 

plaatsvinden via de uitgave van een eerstejaarsblad, waarin de eerstejaarsstudenten onder andere een 

introductie van de vereniging kunnen vinden en een overzicht van de verschillende commissies, waarin 

zij plaats kunnen nemen. Er zal, net als eerdere jaren, gestreefd worden naar open 

commissievergaderingen met een mogelijkheid voor bijwonen het hele jaar door, zodat leden op elk 

moment kunnen besluiten om meer actief bij de vereniging betrokken te raken. Dit jaar zal deze optie 

meer benadrukt worden. Het beleid om plekken in commissies voor eerstejaarsstudenten vrij te houden 

zal worden doorgezet, waarbij een maand na de start van het studiejaar andere leden deze plekken ook 

kunnen opvullen. De EJC zal ook dit jaar een belangrijke rol toegewezen krijgen voor het betrekken van 

de eerstejaarsstudenten. De eerste EJC-activiteit zal ondersteund worden door de Commissaris Intern en 

daarna zal deze Eerstejaarscommissie op eigen benen staan. Er wordt gestreefd naar een mogelijkheid 

om de oude EJC een nieuwe activiteit voor de toekomstige eerstejaars te laten organiseren om de 

menging tussen de jaarlagen te bevorderen.  
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Ook aanstaand studiejaar zal het aanbieden van activiteiten gericht op masterleden via de MAC worden 

voortgezet. De master FI zal dit collegejaar online plaatsvinden. Het bestuur en de MAC zullen 

meehelpen met de sociale kant van de FI in de vorm van een pubquiz. Daarnaast zullen er in de maand 

september extra masteractiviteiten worden georganiseerd om de nieuwe masterstudenten te kunnen 

betrekken.  

Om de waardering voor het harde werk van de actieve leden te laten zien, zal de CWAL net zoals in de 

voorgaande jaren weer enkele activiteiten organiseren. De activiteit voor de VOLA zal in dit aanstaande 

lustrumjaar worden georganiseerd. De VOLA zal nauw contact hebben met de SLA over het organiseren 

van deze activiteit.  

 

Financiën 

 

De Acquisitiecommissie zal vanaf het begin van aankomend studiejaar direct actief bedrijven benaderen. 

Dit wordt onder andere gedaan om studenten een beter inzicht te geven in carrièremogelijkheden binnen 

en buiten de scheikunde. Daarnaast kunnen deze extra samenwerkingsmogelijkheden ook door 

verkregen sponsorgelden financiële voordelen opleveren voor het ACD. Aankomend jaar zal er een 

bedrijvendag georganiseerd worden om acquisitiemogelijkheden aan te kunnen bieden en studenten de 

kans te geven om in contact te komen met (toekomstige) werkgevers. Dit zal plaatsvinden in het tweede 

semester. De penningmeester werkt nauw samen met de commissiepenningmeesters om de financiën in 

goede lijnen te laten lopen. 

Om de taken van penningmeester te kunnen volbrengen, is een laptop met SnelStart vereist. Deze 

applicatie kan alleen gedownload worden op een Windows laptop en dus niet op een MacBook. Daarom 

wil het kandidaatsbestuur gaan investeren in een bestuurslaptop waarop penningmeesters de komende 

jaren kunnen boekhouden. Verder kan deze laptop ook gebruikt worden voor overige bestuurszaken. 

 

Activiteiten en commissies 

 

Aankomend jaar zal er ook weer getracht worden om te zorgen voor gezelligheid en ontspanning binnen 

het ACD. Daarom zullen het komende jaar weer een aantal activiteiten georganiseerd worden. Zo komen 

er, indien mogelijk, weer wekelijkse borrels met of zonder thema; de ABC staat vrij in haar keuze hierin. 

Indien er geen mogelijkheid tot fysieke borrels is, worden er geen vervangende online borrels 

georganiseerd. Als het kandidaatsbestuur er tijd voor heeft, zal er gepoogd worden om één of meerdere 

borrels te organiseren op de VU. Dit gaat waarschijnlijk verlopen in samenwerking met 

broertjesverenigingen van de VU.  
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Vanwege de verwachte lagere omzet van de ABC zal er gesneden moeten worden in de budgetten van 

alle commissies die onder de ABC vallen. Dit zorgt ervoor dat er minder ruimte zal zijn om evenementen 

te organiseren. Alle evenementen zullen dan ook kleinschaliger zijn of een hogere eigen bijdrage van de 

leden bevatten. Dit houdt verder in dat de sportcommissie zal worden opgeheven en dat 

sportevenementen eventueel door de ABC georganiseerd gaan worden. Hierdoor zal de ABC niet 

bestaan uit een van tevoren vastgesteld aantal personen.  

De feestcommissie zal aankomend jaar minder feesten gaan organiseren dan normaliter het geval is, 

doordat de SLA de organisatie overneemt van het verjaardags- en lentefeest. Eventueel staat de 

feestcommissie de SLA op de avond zelf bij, maar de SLA zal de volledige voorbereidingen op zich 

nemen voor deze twee feesten. Net zoals voorgaande jaren zal de feestcommissie in samenwerking met 

NSA een gala organiseren. Daarnaast zal zij ook aan het einde van het jaar het fluxfestival helpen 

organiseren samen met de andere studieverenigingen op Science Park. 

De nieuwe vorm van het AJW dat afgelopen jaar geïntroduceerd werd, wordt behouden en vindt in 

november plaats. De wintersport van 2021 zal wel doorgaan, aangezien de voorbereidingen al op volle 

gang zijn. Deze jaargang zal de wintersport georganiseerd worden in samenwerking met de VCSVU. 

 

(Mentale) gezondheid 

 

Twee jaar terug is het vertrouwelijk aanspreekpunt ingesteld. Dit is nuttig gebleken en zal worden 

doorgezet. Komend jaar wordt er gestreefd naar het aanstellen van twee personen als vertrouwelijk 

aanspreekpunt; beide zullen niet vanuit het bestuur komen. Het kandidaatsbestuur zal zoeken naar 

betrokkenen van het ACD die hiervoor openstaan en geschikt zijn om deze functie te vervullen. Het 

vertrouwelijk aanspreekpunt zal voorbereidingen treffen, voordat deze in functie treedt. Onder deze 

voorbereidingen valt een gesprek met het vertrouwenspersoon van de UvA over het opvangen en 

doorverwijzen van problemen. Verder is informatie over mentale gezondheid, over mogelijke 

meldpunten en over contactpersonen binnen de UvA en VU te vinden op de (mentale) 

gezondheidspagina op de ACD-website.  

Het kandidaatsbestuur zal, net zoals vorig jaar, deelnemen aan een Social Safety Training. Deze training 

houdt zich bezig met de ontwikkeling van veiligheid en inclusiviteit binnen een vereniging, met een 

nadruk op de eerste reactie op (crisis)situaties, risico identificatie en vermindering en vaardigheden voor 

omstanders-interventie. Hiernaast zal het kandidaatsbestuur zoals de afgelopen jaren weer een eerste 

hulp- en reanimatiecursus volgen. 
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Algemene zaken 

 

Raad van Advies   

In het afgelopen bestuursjaar zijn er meerdere momenten voorgekomen dat het bestuur advies heeft 

moeten vragen aan eerdere bestuursleden. Dit advies werd meegenomen door het bestuur, maar het 

behalen van dit advies was niet efficiënt en niet gestructureerd. Vele andere verenigingen hebben voor 

het krijgen van advies een Raad van Advies (RvA) opgesteld. In het afgelopen jaar is er door het bestuur 

georiënteerd naar een Raad van Advies en zijn verschillende broertjes-, zusjes-, en andere verenigingen 

geïnformeerd naar hun invulling van dit adviesorgaan. In het komende jaar zal met de informatie van de 

andere verenigingen een plan worden gemaakt, zal animo voor deze raad worden gepolst en zal een 

Raad van Advies die bij het ACD past, worden opgezet. 

Bilocatie 

Sinds vorig jaar ligt de vakverdeling op de locaties VU en UvA op de door de universiteiten afgesproken 

40/60 verhouding. Het blijft van belang dat de leden zowel op Science Park als op de VU een huiselijk 

gevoel ervaren. Voor het VU-hok is een bijdrage van de VU voor een uitgebreide inboedel beschikbaar 

gesteld, waarmee het tot stand brengen van de juiste huiselijke sfeer verstevigd kan worden.  

Zowel op de VU als op de UvA zal er minstens één dienst per week plaatsvinden. Deze afname in het 

aantal diensten ten opzichte van vorige jaren wordt naar voren gebracht in verband met de afname van 

het fysieke onderwijs in het eerste semester aankomend studiejaar en de beperkte tijdscapaciteit van de 

kandidaatsbestuursleden. Om leden te blijven uitnodigen om vaker de verenigingskamer binnen te 

komen, wordt het opendeurbeleid van het 74ste bestuur doorgezet. Dit houdt in dat de kamerdeur in ieder 

geval tijdens de diensten en/of de aanwezigheid van een bestuurslid fysiek open wordt gehouden.  

 

Contacten met broertjes- en zusjesverenigingen  

Het is handig en gezellig om ook volgend jaar weer de contacten met de broertjesverenigingen van zowel 

de VU als de UvA en de zusjesverenigingen te onderhouden. Dit zal worden gedaan via enkele 

evenementen als ONCS, het PAC-symposium, gezamenlijke activiteiten, feesten en borrels. Vanwege 

de beperkte tijdscapaciteit van de kandidaatsbestuursleden zullen sommige contacten echter niet 

doorgezet kunnen worden of in minder mate. Het kandidaatsbestuur zal daarom niet deelnemen aan de 

SPAcie, maar zal wel haar activiteiten promoten om deze onder de leden hun aandacht te brengen en 

contact met broertjesverenigingen aan te bieden. Leden van het ACD kunnen uiteraard wel in de SPAcie 

plaatsnemen. De UVO en SVO zullen niet worden doorgezet, maar kunnen het jaar erop door een nieuw 

bestuur weer opgepakt worden. Het contact met ONCS en PAC zal wel volledig worden doorgezet. 
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Feedback 

Komend studiejaar zal er één feedbacksessie in elke commissie weer plaatsvinden. Aan het einde van 

de commissie periode zal er een evaluatie plaatsvinden, waarbij suggesties worden opgesteld voor de 

volgende leden van deze commissie en het witboek zal worden bijgewerkt. 


