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Floris Blom │ Kandidaat-Voorzitter 

 

Lieve ACD’ers, 

 

Afgelopen jaar hebben jullie mij kunnen zien als Commissaris Activiteiten en Bar en als voorzitter van 

de LEC. Helaas heeft een groot deel van de activiteiten die gepland waren geen doorgang kunnen 

vinden, dus is er nog voldoende enthousiasme in mij te vinden om aankomend jaar meer te 

organiseren voor het ACD. Ik ben ook weer een jaartje ouder en wijzer geworden, nou ja vooral ouder. 

Daarnaast ben ik verhuisd vanuit Bos en Lommer naar Oud-Zuid en ben ik momenteel bezig met het 

afronden van mijn bachelor. In september zal ik daarom beginnen aan de Master Chemistry, wat ik zal 

gaan combineren met het voorzitterschap van deze prachtige vereniging tijdens het lustrumjaar. Ook 

zal ik plaatsnemen in de ABC. Ik heb er dan ook het volste vertrouwen in dat we met de toevoeging 

van Michelle en samen met de SLA er een prachtig lustrumjaar van kunnen maken. 

 

Groeten, 

 

Floris 
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Michelle van Dongen │ Kandidaat-Secretaris 

 

Hallo lieve ACD’ ers, 

 

Mijn naam is Michelle van Dongen, ik ben 21 jaar oud en kom uit een klein stadje IJsselstein (710 jaar 

stadsrechten, echt waar) dat net ligt onder Utrecht. Hoewel IJsselstein zijn charmes heeft met de 

grootste kerstboom ter wereld en het pittoreske ‘stadje’, hoop ik onderhand toch naar Amsterdam te 

verhuizen. De afgelopen drie jaar heb ik met veel plezier de scheikunde bachelor gevolgd en dit zet ik 

aankomend studiejaar nog lekker een halfjaartje door, waarna ik in februari wil beginnen met de 

master Chemistry aan de Vu/UvA. Ik ben natuurlijk de enige nieuwe aanwinst binnen dit 

kandibestuur, dus wat introductie over mezelf is misschien wel handig. Je zult me (bijna) altijd in een 

goede bui aantreffen, super gemotiveerd voor alles waarvoor ik mezelf inzet, overzicht houdend in alle 

chaos en altijd bereid om mensen te helpen. In mijn vrije tijd doe ik graag aan dansen, hardlopen of 

hiken en mijn rust pak ik door veel te lezen (yup (lichte) boekenverslaving) en mensen vol te 

spammen met foto’s van mijn lieve hondje. Voor iemand die van het verre IJsselstein naar Amsterdam 

moest komen voor haar studie, was deze gezellige en huiselijke vereniging precies wat ik nodig had 

om gemotiveerd te blijven. In mijn tijd bij het ACD heb ik daarom altijd met veel plezier deelgenomen 

aan de Feestcommissie en dit jaar bij het Blad, de LEC en de Alco, vaak ook als secretaris. Mijn hart 

voor deze vereniging en haar leden is zeer groot en om deze reden besloot ik dan ook te solliciteren 

voor de secretarisfunctie binnen het ACD. Als jullie mij de kans geven, zal ik mijzelf vol overgave 

aanstaand studiejaar inzetten om in deze vreemde tijden toch nieuwe goede herinneringen met elkaar 

te kunnen maken. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit met mijn ervaren medekandidaten volledig op 

zijn pootjes terecht komt. 

 

Groetjes, 

 

Michelle 

 

 

Bart de Mooij │ Kandidaat-Penningmeester 

 

Hoi lieve ACD’ers, 

 

Je penno is back! Voor degenen die het nog niet wisten, ik ben Bart, 22 jaar oud alweer en woon 

tegenwoordig in Amsterdam. Ik heb ondertussen al een beetje penningmeester ervaring opgedaan en 

weet dus al het een en ander over boekhouden en financiën. *De KasCo kijkt verrast* Aankomend jaar 

zal ik beginnen aan mijn tweede jaar van mijn Master. In plaats van een groot research project dit jaar 

te gaan doen, heb ik besloten om naast de master Chemistry ook de master Computational Science te 

doen. Hierdoor hoef ik komend jaar vrijwel alleen maar vakken te volgen wat makkelijker te 

combineren is met bestuurszaken. 

 

Joejoe,  

 

Je Penno (stiekem ga ik nog een jaar door, zodat ik nog steeds zo mijn mails af kan sluiten) 
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Nadav Joosten │ Kandidaat-Commissaris Educatie 

 

Hoi hoi, 

 

Ik zal ook dit jaar weer van de partij zijn, niet als Commissaris Onderwijs, maar als Commissaris 

Educatie. Praktisch gezien hetzelfde, maar ik had wel zin in een titel switch. Oh en wie ik ben: ik ben 

Nadav, 21 jaar, niet op mijn mondje gevallen en vol motivatie om mij na mijn FSR jaar en bestuursjaar 

nog een half jaartje in te zetten voor de mooiste studievereniging des landes. Komend jaar zal ik de 

minor programmeren afmaken, mijn bachelorproject doen en als de omstandigheden het toe te laten in 

het tweede semester naar het buitenland gaan om even lekker niet te studeren. Het gaat een uitdaging 

worden komend jaar, maar ik heb het volste vertrouwen in dat met dit meest ervaren bestuur ooit het 

ACD een prachtig lustrumjaar zal beleven. 

 

Kusjes, 

 

Je boi Nadav 

 

 

Sam Hulscher │ Kandidaat-Commissaris Onderwijs 

 

Hallo, 

 

Ik ben Sam, 21 jaartjes oud en bijna woonachtig in Amsterdam. Ik denk dat sommigen van jullie mij 

wel herkennen, want ja, vorig jaar was ik de voorzitter van de vereniging. Aankomend jaar zal ik het 

jaar beginnen met een minor Educatie, waardoor ik weinig tot niet aanwezig kan zijn bij de 

vereniging. In het tweede half jaar zal ik mijn literatuurproject, bachelorproject en een aantal vakken 

doen. Ik ben dan vaker in de buurt, maar nog steeds druk. Het gaat pittig worden om bestuurstaken en 

andere dingen te combineren, maar ik hoop dat ik nog genoeg kan toevoegen om taken bij anderen te 

kunnen verlichten. 

 

Joe 

 

 

Bente Reus │ Kandidaat-Commissaris Extern 

 

Lieve ACD’ ers, 

 

Als het goed is, kennen jullie mij allemaal als Commissaris Extern en dit zal komend jaar 

waarschijnlijk niet anders zijn. Voor degene die dit toch hebben gemist, mijn naam is Bente en ik ben 

met 20 jaar opnieuw de jongste (en de kleinste) van het bestuur. Het afgelopen jaar heb ik een groot 

deel van mijn bestuursjaar gemist, waardoor ik juist gemotiveerd ben om nogmaals de externe 

contacten van het ACD up-to-date te houden. Aankomend jaar zal ik vooral tweedejaars vakken 

volgen, hier en daar een extra vak en heb ik nog steeds wat revalidatie voor de boeg. Het gaat opnieuw 

een druk jaar worden, maar ik heb er net zoals vorig jaar het volste vertrouwen in. 

 

Liefs, Bente 
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Jari Hoffmann│ Kandidaat-Commissaris Intern 

 

Hoi lieve ACD’ers, 

 

Afgelopen studiejaar was ik de sexy sec van het bestuur, een taak die ik met veel liefde en plezier heb 

uitgevoerd. Maar ik moet ook zeggen dat ik blij ben dat de enige sollicitant bereid is het stokje over te 

nemen, want twee jaar secretaris zijn, is wel een beetje veel van het goede. Ik zal wel alsnog meedoen 

met het bestuur in de vorm van een Commissaris Intern. Dit houdt in dat ik eindverantwoordelijk ga 

zijn voor een aantal commissies. Ik vind het jammer dat er een aantal activiteiten aan het einde van dit 

jaar niet door zijn gegaan en ik hoop dat komend jaar in te kunnen halen.  Mijn persoonlijke plannen 

voor komend jaar zijn het volgen van een minor programmeren en mijn bachelorproject doen, zodat ik 

mijn bachelor kan afronden. Verder wil ik veel drummen en wat vaker sporten dan afgelopen jaar. Ik 

hoop dat komend jaar een prachtig 15e lustrumjaar (en 3e lustrumlustrumjaar) wordt, ondanks alle 

corona-obstakels. 

 

Veel liefs, 

 

Jari 

 

 

 

 

 

 


