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1. Opening 
Voorzitter Sam Hulscher opent de vergadering om 19:19 uur. 

 

2. Agenda 
De agenda van de Algemene Ledenvergadering (ALV) ziet er als volgt uit: 5 

 

1. Opening 

2. Agenda 

3. Vaststellen notulen ALV 14-07-2020 

4. Ingekomen stukken 10 

5. Mededelingen 

6. Jaarverslag ACD 

7. Financieel jaarverslag ACD 

8. Rapport Kascontrolecommissie ACD 

9. Stemming financieel jaarverslag ACD 15 

10. Jaarverslag ABC 

11. Financieel jaarverslag ABC 

12. Rapport Kascontrolecommissie ABC 

13. Stemming financieel jaarverslag ABC 

14. Begroting ACD 20 

15. Begroting ABC 

16. Stemming begroting ACD & ABC 

17. Aftreden Kascontrolecommissie 

18. HR-voorstel SPEC 

19. WVTTK 25 

20. Rondvraag 

21. Sluiting Overdracht ACD-bestuur 

22. Opening door nieuwe ACD-voorzitter 

23. Agenda 

24. Mededelingen 30 

25. Verkiezing Kascontrolecommissie 

26. WVTTK 

27. Rondvraag 

28. Sluiting 

De agenda wordt goedgekeurd. 35 

3. Vaststellen notulen ALV 14-07-2020 
Robin merkt op dat er niet duidelijk in de notulen stond dat het een Zoom-

vergadering was. Verder merkt Rens op dat “assesmentdag” moet worden 

veranderd naar “assessmentdag”. Deze opmerkingen zullen verwerkt worden. 

De notulen van de Verkiezings-ALV op 14 juli 2020 worden goedgekeurd met de 40 

voorwaarde dat de opmerkingen verwerkt worden.  

De opnames van deze ALV zullen verwijderd worden. 
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4. Ingekomen stukken 
Overige ingekomen stukken: 45 

- Michael heeft een brief ingestuurd via de mail. Sam leest de brief voor. 

- Een brief van de Kascontrolecommissie (KasCo), waarin aandacht 

wordt gevraagd voor het zoeken van nieuwe KasCo-leden voor 

komende jaren. Sam leest de brief niet voor. De KasCo kan deze brief 

eventueel later nog toelichten. 50 

 

Machtigingen: 

- Demi Snabilié machtigt Rens Ham. 

- Lars Overwater machtigt Michael Doppert. 

 55 

5. Mededelingen 
Mededelingen vanuit het bestuur: 

- 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. 60 

- Deze ALV is online. 

- Voor stemmingen over personen zal Strawpoll gebruikt worden. Voor 

stemmingen over zaken zal Sam vragen handen op te steken. Als mensen 

niet in de mogelijkheid zijn hun camera aan te zetten, moet dit gemeld 

worden in de chat. 65 

- Sam benoemt dat iedereen op mute moet blijven; hij zal mensen de beurt 

geven om te praten. Hierdoor zal de ALV gestroomlijnd verlopen. 

 

Er zijn geen mededelingen vanuit de ALV. 

 70 

6. Jaarverslag ACD 
Sam presenteert het jaarverslag van het ACD 2019-2020 met een PowerPoint-

presentatie. Sam begint met een toelichting dat afgelopen jaar een vreemd jaar 

was door het wegvallen van Bente en de COVID-19 situatie. Helaas zijn hierdoor 

veel dingen niet doorgegaan. 75 

 Sam begint met de toelichting bij een slide getiteld  ‘Studiegerelateerd’. Sam 

vermeldt dat het afgelopen jaar het eerste jaar was met een nieuwe 

boekenleverancier; Athenaeum. Hij zegt dat de verkoop aan het begin van het 

studiejaar goed verliep, zowel de bulkverkoop als de uitgave van boeken. De 

boekverkoop was echter lager dan wat het bestuur en Athenaeum hadden 80 

verwacht en gehoopt. Hij meldt dat met die reden en de gedachte dat de verkoop 

van boeken in het tweede semester traditioneel lager ligt, er met Athenaeum is 

besloten om de verkoop van de boeken van het tweede semester niet via een bulk 

verkoop te laten verlopen. Hierdoor kregen de leden die hun boeken hadden 

besteld deze thuis geleverd. Sam vermeldt dat de samenwerking met Athenaeum 85 
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is geëvalueerd door de contactpersonen van Athenaeum en de commissaris 

onderwijs. Vervolgens zegt hij dat de boekverkoop van 2020-2021 in het 

jaarverslag van dat jaar zal worden besproken. Vanuit Athenaeum is te horen 

gekregen dat ze willen stoppen met studentenboeken verkoop. Dit is niet relevant 

voor het huidige jaarverslag, maar Sam wilde dit wel vast noemen. 90 

 Sam vertelt verder over de verkoop van labbrillen en labjassen. Dit verkoop 

is voornamelijk gedaan op de Facultaire Introductie (FI), maar er zijn meer 

labjassen en labbrillen verkocht door het jaar heen. Verder hebben de labjassen 

sinds dit jaar het ACD-logo op de borst. Hij vermeldt verder dat de 

molecuulbouwdozen en Chemnotes ook goed werden verkocht. Hij zegt dat de 95 

Chemnotes zelfs zo goed werden verkocht dat er schriften bij besteld moesten 

worden. 

 Hij vervolgt over de tentamenbank, welke goed is bijgehouden door de 

commissaris onderwijs. Dit kwam mede door het actief sturen van tentamens door 

de leden, met name door Anne-Fay. Hij noemt dat het bestuur dit enorm heeft 100 

gewaardeerd. Hij vervolgt met de oriëntatiemarkten. De eerste is in november 

georganiseerd in de Brainwave. Door de posterborden in een U-vorm neer te 

zetten, was het heel gemakkelijk om rond te lopen en de presentaties aan te horen. 

Hij zegt dat er van leden, PhD’ers en opleidingsdirecteuren positief gereageerd 

werd op deze opzet. Hij vertelt vervolgens over de tweede oriëntatiemarkt. Hij 105 

zegt dat deze markt online gehouden moest worden vanwege de coronacrisis. De 

online opzet was via Zoom, waarbij de commissaris onderwijs de deelnemers en 

sprekers in de juiste breakout-rooms zette. Hij zegt dat ondanks het feit dat het 

vrijblijvende karakter van de oriëntatiemarkt bij deze opzet niet gewaarborgd kon 

worden en het vrij veel werk was voor de Commissaris Onderwijs, hij veel 110 

positieve geluiden heeft gehoord van de betrokkenen. 

 Bij het slot van de eerste slide zegt Sam dat de commissaris onderwijs 

contact heeft gehad met de opleidingscommissie (OC) en dat in elk blad een stuk 

heeft gestaan van de OC. Hij meldt vervolgens dat er het afgelopen jaar goed 

contact is geweest met de beide Facultaire Studenten Raden (FSR), vooral toen al 115 

het onderwijs online werd gehouden. Hij zegt vervolgens dat de commissaris 

onderwijs en hijzelf meer dan maandelijks een vergadering van het Opleidings 

Coördinatie Team (OCT) hebben bijgewoond. Sam denkt dat het contact ook echt 

is verbeterd. Hij vraagt of er vragen zijn. 

 Rens vraagt of het bestuur een uitnodiging heeft gehad van de opleiding 120 

voor een evaluatiegesprek aan het begin en einde van het studiejaar. Sam 

antwoordt dat deze uitnodiging niet is ontvangen. Robin zegt dat deze evaluatie 

niet dit jaar is gehouden in verband met corona. Sam zegt dat het bestuur wel een 

vergadering met de opleiding van de master heeft bijgewoond. Hij noemt verder 

dat dit wel een goede tip is voor het komende bestuur om bij de evaluaties te zijn. 125 

 Robin vraagt naar de situatie met Athenaeum. Sam antwoordt dat het 

bestuur nog niet veel weet over de situatie en dat Nadav gesprekken gaat voeren. 

Nadav zegt dat hij nog niet weet wanneer dit gesprek zal plaatsvinden. Wat wel al 
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duidelijk is, is dat de locatie bij Roeterseiland dicht gaat en dat Athenaeum stopt 

met studentenboekenverkoop. Waarschijnlijk moet voor aanstaande 130 

boekenverkoop al overgestapt worden op een nieuwe boekenleverancier. Nadav 

noemt dat het zeer gewaardeerd wordt, als iemand hier tips voor heeft of wil 

helpen.  

 Sam vervolgt zijn verhaal met de tweede slide over studie gerelateerde 

zaken. Hij begint met de Lezingen- en Excursiecommissie (LEC)-activiteiten. Hij 135 

zegt dat het symposium, welke in november gehouden zou moeten worden, niet 

is doorgegaan. De reden was dat er een evenement in Amsterdam was op de 

geplande datum over hetzelfde onderwerp. Hij vertelt vervolgens dat het 

symposium werd verplaatst naar maart, maar dat deze toen ook niet kon 

doorgaan door de coronasituatie. Sam meldt dat het symposium nu in 140 

samenwerking met de Stichting Lustrum ACD (SLA) zal worden georganiseerd en 

zal plaatsvinden in november 2020. 

 Sam gaat verder met de excursies. Hij vertelt dat er drie excursies zijn 

geweest. Eén was naar het Rijksmuseum, een ander naar AkzoNobel en de laatste 

naar AMOLF. Hij zegt dat er na maart geen excursies meer zijn gehouden. Vóór de 145 

coronamaatregelen is er één PhD-lezing gehouden. Sam zegt dat er na de 

coronamaatregelen drie andere online lezingen werden gehouden. Er waren twee 

mini-lezingen, korte online lezingen die niet langer dan drie kwartier duren. 

 Sam vervolgt over de BuitenlandExcursieCommissie (BEC). De BEC-reis is 

geannuleerd op 13 maart. Sam zegt dat het een moeilijke beslissing was voor het 150 

bestuur om zo vroeg al de reis te annuleren en dat er veel over overlegd is. Hij zegt 

dat het achteraf de goede keuze is geweest. Bijna alle uitgaven die al waren 

gemaakt, heeft de vereniging terug kunnen krijgen. Sam bedankt de BEC voor al 

hun harde werk en vraagt om een applaus, ondanks dat de reis niet is doorgegaan. 

Hij hoopt dat er snel wel een reis naar het buitenland gehouden kan worden. Er 155 

volgt applaus. Sam vraagt of er vragen zijn. Er zijn geen vragen. 

 Sam vervolgt zijn presentatie met de slide ‘Communicatie – ICT’. Hij 

vermeldt dat de ICT-commissie het afgelopen jaar druk bezig is geweest met ICT-

zaken. Als eerste noemt hij de website, die veel onderhoud heeft gehad en zelfs 

een complete make-over heeft ontvangen. Het is niet gelukt om een 160 

betalingssysteem en een agendasysteem te implementeren. Er is inmiddels een  

nieuwe agenda-plugin gevonden die dit jaar geïmplementeerd gaat worden. 

Verder heeft de ICT-commissie de Raspberry Pi aan het werk gekregen, waardoor 

er een slideshow op het scherm in het hok kan worden gezien. Sam vraagt of er 

vragen zijn. 165 

 Rens vraagt of er met de nieuwe plugin wel betalingen mogelijk zijn. Siza 

antwoordt dat dit kan, als er nog meer betaald wordt voor een extra plugin. Eerst 

gaan dus alleen het agenda- en inschrijfsysteem geïmplementeerd worden. Rens 

vraagt of Tikkie misschien handig is om betalingen te regelen. Siza zegt dat dit 

misschien kan, maar weet niet of dit boekhoud-technisch handig is. Sam noemt dat 170 
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de Activiteiten en Bar Commissie (ABC) een aantal keer met Tikkie heeft gewerkt 

in het afgelopen jaar. 

 Sam vervolgt zijn verhaal met de Promotie Commissie (PromoCie). Hij zegt 

dat de PromoCie aan het begin van het jaar een nieuwe rol kreeg. De commissie 

beheerde nu ook de sociale media, naast het maken van posters. Hij zegt dat de 175 

commissie aan het begin een planning had gemaakt en regels voor andere 

commissies voor het aanvragen van promotie. Het aanvragen verliep niet soepel 

aan het begin van het jaar. Sam zegt dat na een evaluatie de communicatie tussen 

de PromoCie en de commissies is verbeterd door middel van duidelijke afspraken 

en terugkoppeling van de PromoCie. Dit zal het komende jaar nog meer verbeterd 180 

worden. 

 Sam vertelt over de verschillende sociale media kanalen. Hij zegt dat van 

de sociale media Facebook traditioneel het meest gebruikte promotie medium 

was. Het bestuur had opgemerkt dat Facebook niet alle leden meer bereikt en om 

die reden werd de promotie ook via andere kanalen gedaan. Hierbij zou dan de 185 

promotie via Facebook geminderd worden, maar uiteindelijk is dit niet gedaan. De 

reden hiervoor is dat veel leden nog gewend zijn dat alles via Facebook wordt 

gemeld en zij anders activiteiten zouden missen. Hierdoor heeft het bestuur 

besloten om de promotie via Facebook meer geleidelijk af te bouwen. Sam vertelt 

vervolgens over de WhatsApp-kanalen. De promotie via WhatsApp noemt hij een 190 

groot succes. Met een overzicht aan het begin van elke week en promotie van 

grotere evenementen/zaken op andere doordeweekse dagen, misten de leden van 

de kanalen niks van het ACD. Sam meldt dat zoals elk nieuw concept de kanalen 

wel een aantal opstartproblemen hadden. Zo werden de kanalen pas op 10 

oktober opgezet, waar het was gehoopt dat dit eerder kon. Verder was de 195 

promotie in het masterkanaal niet volledig, wat na een aantal weken werd 

opgemerkt en veranderd. Hij zegt verder dat na 13 maart meer via WhatsApp 

werd gepromoot, aangezien het bleek dat het delen van de deelnamelinks van 

evenementen op de dag zelf goed hielp bij het herinneren bij leden dat het 

evenement zou plaatsvinden. Sam meldt ten slotte de Instagram. Hier waren ook 200 

wat opstartproblemen. Dit werd volgens Sam beter na het terugkeren van de 

commissaris extern en uiteindelijk zijn er veel goede en leuke posts op het account 

voorbij gekomen. Sam vertelt vervolgens over de ACiD. Hij zegt dat het blad 

viermaal is uitgegeven. De Bladcommissie heeft er in overleg met het bestuur voor 

gekozen om het blad bijna volledig in het Engels uit te geven. Hij zegt dat er een 205 

betere balans is tussen de hoeveelheid educatieve stukken en stukken voor 

vermaak. Hij hoopt dat dit het blad aantrekkelijker maakt om te lezen voor alle 

leden in plaats van enkel de enorm betrokken leden. Sam zegt dat op de 

Halfjaarlijkse ALV ook is besloten dat de verspreiding van het blad gaat 

veranderen. In de situatie voor de Halfjaarlijkse ALV kregen alle leden het blad 210 

fysiek. Het bestuur heeft besloten dat de leden zelf de keuze krijgen of zij het blad 

fysiek of als PDF op de mail willen ontvangen. Sam meldt dat er een vragenlijst is 

uitgestuurd naar alle leden, waarin zij hebben kunnen aangeven welke manier van 
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het ontvangen van het blad zij prefereren. Nadav zegt dat er na komend blad ook 

nog een mogelijkheid zal zijn voor leden om hun keuze op te geven. Sam hervat 215 

met dat het resultaat van deze actie is dat het blad nu naar een stuk minder leden 

verspreid gaat worden, wat ervoor moet zorgen dat het blad minder op de 

begroting zal drukken. Sam vraagt of er vragen zijn. Er zijn geen vragen. 

 Sam vervolgt de presentatie met de slide getiteld ‘Betrekking Leden’. Hij 

zegt dat de eerstejaarsstudenten op meerdere manieren zijn betrokken: met 220 

aanwezigheid van het bestuur op de FI; het begeleiden van Intreeweek groepjes 

door bestuursleden en het openhouden van commissies voor eerstejaars in de 

eerste maand van het studiejaar. Hij zegt dat dit voor het bestuur spannend was, 

maar dat het voor veel actieve leden heeft gezorgd. De commissie kick-off is niet 

heel druk bezocht. De markt was wel een succes, maar anders dan het jaar ervoor. 225 

Sam legt uit dat leden op een borrel stickers kregen met daarop welke commissies 

zij doen en gedaan hebben. Met deze leden konden geïnteresseerden een gesprek 

aangaan en vragen hoe de commissie is en wat je doet bij de commissie. Sam denkt 

dat deze markt goed heeft geholpen met het opvullen van de commissies. Er waren 

het afgelopen jaar vijfenzestig actieve leden, waarvan zestien 230 

eerstejaarsstudenten en zeventien masterstudenten. Sam vertelt vervolgens over 

de Kommissie Opvang Eerstejaars Studenten (KOESt). Hij vertelt dat er duidelijke 

afspraken waren gemaakt met studievereniging NSA over het komen van niet 

eerstejaarsstudenten of begeleiders op het Eerstejaarsweekend (EJW). 

Uiteindelijk mochten ouderejaarsstudenten toch wel komen, aangezien er niet 235 

genoeg eerstejaarsstudenten met het weekend mee gingen. Sam zegt dat dit niet 

lag aan het aantal deelnemers vanuit het ACD. Sam zegt vervolgens dat voor het 

jaar 2020 het voor september al duidelijk was dat het EJW niet door kon gaan, 

waarna de KOESt voorbereidingen is gaan treffen voor alternatieve activiteiten. In 

september 2020 zijn er parkspellen en een scavenger hunt georganiseerd ter 240 

vervanging van het EJW. Sam zegt dat hij veel positieve reacties heeft gehoord van 

deelnemers. Hij meldt ook dat een laatste evenement er nog aankomt. Sam vraagt 

of er nog vragen zijn. Er zijn geen vragen. 

 Sam vertelt over de activiteiten van de Eerstejaars Commissie (EJC). Hij 

zegt dat deze, onder begeleiding van de commissaris onderwijs tijdens de eerste 245 

maanden, een aantal vette activiteiten heeft georganiseerd. De eerste activiteit 

was een pubquiz en de tweede activiteit was een Jump Hall-evenement. Hij zegt 

dat andere activiteiten helaas niet door konden gaan door de coronamaatregelen. 

Hij meldt vervolgens dat er een Instagram account werd opgezet door de EJC waar 

de eerstejaarsstudenten uitgedaagd werden om leuke filmpjes te maken. Hier 250 

konden ze voor worden beloond.   

 Sam vervolgt met de Master Activiteiten Commissie (MAC), welke werd 

begeleid door de penningmeester. Hij vertelt dat de commissie een pubquiz, het 

gezamenlijk kijken van een wedstrijd van het Nederlands Elftal in de Oerknal, een 

ballroom workshop en een poolavond heeft georganiseerd. Verder zegt hij dat na 255 
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de coronasituatie, de MAC een soortgelijke actie heeft opgezet als de EJC, genaamd 

TaskMaster.  

 Sam gaat verder met de Commissie Waardering Active Leden (CWAL). Hij 

zegt dat hij heeft genoten van SinterCWAL en de activiteit in de escape room heel 

leuk vond. Helaas heeft de CWAL niet andere activiteiten kunnen organiseren. Er 260 

is wel ter vervanging een online pubquiz georganiseerd. 

 Sam zegt ten slotte dat het bestuur met de SLA aan het kijken is naar de 

reünistenborrel en andere activiteiten die voor leden van de Verenigde Oud-Leden 

ACD (VOLA) georganiseerd kunnen worden. Sam vraagt of er vragen zijn. Rens 

vraagt of de actieve leden nog een activiteit krijgen van het geld dat overbleef. Sam 265 

antwoordt dat er nog wel gedacht is aan bedankjes, maar dat hier niet genoeg 

budget voor bleek te zijn. De nieuwe CWAL zal weer beginnen met een nieuw 

budget. 

 Sam ligt vervolgens de slide getiteld ‘Financiën’ toe. Hij zegt dat de 

acquisitiecommissie bijna zijn doel heeft gehaald, ondanks de coronacrisis. Hij 270 

vertelt vervolgens dat de bedrijvendag geen doorgang heeft kunnen vinden en dat 

het carrière diner dus niet is uitgetest. Hij zegt verder dat de penningmeester geen 

één-op-ééngesprekken heeft gehouden met de commissie penningmeesters, maar 

dat de penningmeester wel veel contact heeft onderhouden met alle commissie 

penningmeesters. Sam eindigt de toelichting op de slide met het kassasysteem. Hij 275 

zegt dat op de vorige ALV is besloten dat het kassasysteem een update zou krijgen 

en dat daarvoor een nieuwe iPad zou worden aangeschaft. De iPad is aangeschaft 

en Sam meldt dat er hard wordt gewerkt aan het pofsysteem, maar dat het door 

de situatie nu ook niet extra haast heeft. Sam hoopt dat de ABC na deze update 

volledig BTW-correct is. Sam vraagt of er vragen zijn. Marit vraagt of het carrière 280 

diner nog later komt. Sam antwoordt dat het kandidaatsbestuur heeft besloten om 

dit niet te doen, omdat er op het moment teveel onzekerheid is. Voor de toekomst 

is het nog wel een goed idee. 

 Sam vervolgt zijn presentatie met de slide ‘Activiteiten en commissies’. Hij 

zegt dat de toelichting bij alle activiteiten van de ABC en commissies die onder de 285 

ABC vallen door de commissaris activiteiten en bar zal worden gedaan. Hij vertelt 

wel over het Allejaarsweekend (AJW), wat voor het eerst in de vorm van een 

stedentrip werd georganiseerd. Sam zegt dat hij hier zelf niet bij was, maar dat hij 

veel goede geluiden heeft gehoord. Vervolgens zegt Sam dat de Science Park 

Activiteiten commissie (SPAcie) veel grootse plannen en geld had, maar weinig 290 

heeft kunnen organiseren vanwege de coronacrisis. Hij meldt ook dat hetzelfde 

geldt voor activiteiten met broertjes op de VU, waarvan meerdere gepland waren 

in de tweede helft van het collegejaar. Sam vraagt of er vragen zijn. Er zijn geen 

vragen. 

 Sam gaat verder naar de ‘Algemene zaken’ en begint met de bi-locatie. 295 

Allereerst meldt hij dat het bestuur in sommige maanden meer diensten heeft 

gehouden dan het plan was en in andere maanden juist minder. Dit was 

afhankelijk van de aanwezigheid van ACD’ers op de VU. De diensten op de UvA 
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werden gewoon dagelijks gehouden. Sam meldt dat het opendeurbeleid een groot 

succes was en het in de pre-coronatijden gezellig druk was in de kamers. Het 300 

opendeurbeleid werd door het bestuur zelfs uitgebreid van een beleid dat de deur 

open moest zijn tijdens de dienst, naar dat de deur open moest zijn als een 

bestuurslid aanwezig was. Sam ligt toe dat de opstelling van de UvA-kamer is 

veranderd, nadat de vloeren onderhoud hadden ondergaan. Hij zegt dat de tafels 

meer naar achteren zijn verplaatst en het relaxgebied meer naar voren. Verder is 305 

er een nieuwe stellingkast, een nieuwe tafel, een nieuwe bank, waarvoor Sam Rens 

en Demi bedankt, en een nieuwe koelkast aangeschaft. Eén van de oude koelkasten 

is naar de VU-kamer verhuisd en de andere oude koelkast is in bruikleen bij 

Stichting Brainwave. 

 Sam heeft het vervolgens over de VU-kamer. Hij zegt dat er veel overleg is 310 

geweest met het faculteitsbestuur van de VU. Door een muurtje in het midden van 

de kamer was de kamer erg krap en was het moeilijk om de kamer eigen te maken. 

Sam zegt dat er nog steeds gekeken wordt naar de mogelijkheid om dit muurtje te 

verwijderen of dat er toch weer naar een andere ruimte kan worden verhuisd. De 

vereniging heeft van het faculteitsbestuur van de VU een toezegging gekregen 315 

voor de kosten van de inboedel. Sam zegt dat deze toezegging rond de 

tweeduizend euro zal liggen. Verder is het ACD opgenomen in het subsidiebeleid 

van de VU. Hij zegt dat de vereniging nu naast de subsidie van de UvA, ook de helft 

van de subsidies van de VU krijgt. Hij ligt toe dat er in principe dubbel werk 

geleverd wordt als joint-degree studievereniging. Hierin is het faculteitsbestuur 320 

van de VU de vereniging nu tegemoet gekomen. 

 Sam zegt vervolgens dat het NU-gebouw is geopend en leden daar al les 

hebben gehad. Er is een NU-huiskamer, één kamer voor de leden van alle 

verenigingen. Sam zegt dat hiervoor een commissie is opgezet met alle 

bètaverenigingen van de VU. Hij meldt dat de kamer al voor september geopend 325 

had moeten worden, maar dat dit helaas ook weer niet is doorgegaan. Sam vraagt 

of er vragen zijn. Robin vraagt wat het ACD nog moet doen om aan de 

subsidievoorwaarden van de VU te voldoen. Sam zegt dat er een begroting en een 

realisatie gestuurd moeten worden en er moet aangetoond worden dat het ACD 

een blad naar de leden stuurt. 330 

 Sam vervolgt met het verhaal over de ‘Algemene zaken’. Hij noemt dat het 

bestuur het niet is gelukt om een tweede vertrouwelijk aanspreekpunt te vinden. 

Hierdoor is er afgelopen jaar één vertrouwelijk aanspreekpunt geweest. Sam zegt 

dat het volledige bestuur wel een social safety training heeft gevolgd. Op deze 

training heeft het bestuur geleerd wat het belang van sociale veiligheid is en hoe 335 

de sociale veiligheid in de vereniging kan worden gewaarborgd. 

 Sam zegt verder dat het bestuur op meerdere manieren contact heeft 

onderhouden met broertjes- en zusjesverenigingen. Hij zegt dat er vele 

vergaderingen zijn bijgewoond, waar goede onderlinge contacten werden 

onderhouden. Deze vergaderingen waren centrale vergaderingen, maar ook 340 

vergaderingen over gezamenlijke activiteiten als de ONCS, het PAC-symposium en 
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de Rainbow Run. De ONCS en de Rainbow Run hebben niet plaats kunnen vinden. 

Sam ligt toe dat de Rainbow Run de opvolger zou zijn geweest van de 

Elfstedentocht. Het PAC is wel doorgegaan. 

 Sam zegt vervolgens dat er ook meerdere vergaderingen zijn geweest met 345 

studievereniging VCSVU. Dit om de onderlinge band te versterken. Er is door de 

besturen besloten dat leden van de verenigingen welkom zijn op activiteiten van 

elkaar. Daarnaast is ook besloten om de wintersportreis van het aankomende 

studiejaar samen te organiseren. Verder zegt Sam dat er gehoopt werd om meer 

gezamenlijke activiteiten te organiseren, maar er roet in het eten werd gegooid 350 

door de coronamaatregelen. 

 Als laatste punt van de slide meldt Sam wat over de feedbacksessies. Hij 

licht de opzet van de feedbacksessies toe. Allereerst kregen de leden een korte 

‘hoe geef ik feedback’-cursus, waarna ze in korte sessies onderling feedback aan 

elkaar gaven. Ten slotte was er een centrale nabespreking. Sam zegt dat hij vindt 355 

dat deze feedbacksessies nuttig waren voor de commissies en hij heeft dit ook 

gehoord van de leden. Sam vraagt of er vragen zijn. Michael vraagt of hij iemand 

kan machtigen, aangezien zijn internet niet stabiel is. Michael Doppert machtigt 

Robin Schatens; Lars Overwater zijn machtiging komt te vervallen. 

 Sam gaat verder met de ‘Algemene zaken’. Hij vertelt dat de secretaris zijn 360 

best heeft gedaan met het updaten van het ledenbestand en heeft zo ver zijn 

kunnen reikt het bestand in orde gebracht. De vereniging heeft zich dit jaar goed 

gehouden aan de AVG-wet. Sam vraagt of er vragen zijn. Rens meldt dat de 

machtiging van Michael niet geldig is, aangezien in het Huishoudelijk Regelement 

(HR) staat dat een machtiging schriftelijk vóór de vergadering moet worden 365 

ingediend. 

 Sam vervolgt met ‘Zaken buiten het beleidsplan’. Ten eerste is er aan het 

begin van de coronacrisis gelijk een Discord-server voor het ACD opgezet. Op deze 

plek konden ACD’ers samenkomen, als een vervanging voor de ACD-kamers. In de 

eerste weken werd deze nog redelijk vaak bezocht, maar deze Discord-server 370 

bleek uiteindelijk geen succes. Verder heeft het ACD een abonnement bij Zoom 

afgesloten. Zo kan het ACD gebruik maken van alle functies van Zoom om deze te 

gebruiken bij bestuurs- en commissievergaderingen en natuurlijk bij alle online 

activiteiten.  Verder was er aan het begin van de coronacrisis een groot tekort aan 

medische benodigdheden. Het ACD heeft een voorraad aan labbrillen en labjassen 375 

gedoneerd aan Odion en het Rode Kruis. Bij deze actie hebben de leden, hun 

families en vrienden, kennissen van het ACD en veel meer personen geld 

gedoneerd, zodat deze voorraad weggegeven kon worden. Deze inzamelingsactie 

was een groot succes en de vereniging kan trots zijn dat zij heeft kunnen bijdragen 

met het helpen bij een grote crisis. Er zijn uiteindelijk zevenenzeventig labjassen 380 

en tachtig labbrillen gedoneerd. Het restbedrag is gedoneerd aan het Rode Kruis. 

 Sam vervolgt met ‘Bestuurszaken’. Nog voordat het bestuursjaar was 

begonnen, werd de commissaris extern getroffen met een ziekte die het niet 

mogelijk maakte om haar taken uit te voeren. De eerste maanden van het 
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bestuursjaar werden dus uitgevoerd zonder commissaris extern. Terwijl zij 385 

herstellende was, werden haar taken uitgevoerd door verschillende 

bestuursleden. Vanaf november is de commissaris extern langzamerhand weer 

begonnen met het oppakken van haar taken. In januari is gesproken over de 

verdeling van haar taken en wat er mogelijk was. Vanaf januari is het bestuur weer 

als een volledig zeskoppig bestuur verder gegaan.  390 

 In de maanden nadat de coronamaatregelen kwamen, was de promotie 

voor een nieuw bestuur in volle gang. Op de Halfjaarlijkse ALV was een Sollicitatie 

Commissie (SoCo) ingestemd en werd de periode om te solliciteren geopend. 

Nadat de sollicitatieperiode gesloten was, bleek er dat er niet genoeg sollicitanten 

waren voor het 75ste bestuur; er was slechts één kandidaat. Met een extra ALV in 395 

mei is er besloten om de sollicitatieperiode te heropenen. In deze 

sollicitatieperiode is er opnieuw gepromoot naar nieuwe bestuursleden en zijn 

mogelijke kandidaten gevraagd of zij hierin interesse hadden. Het bleek allemaal 

tevergeefs te zijn. Samen met de ene sollicitant, Michelle van Dongen, heeft het 

huidig bestuur besloten om samen een nieuw kandidaatsbestuur te vormen, welke 400 

is ingestemd op de Verkiezings-ALV in juli.  

 

Sam wil vervolgens een motie indienen dat de machtiging van Michael Doppert 

aan Robin Schatens wel geldig is. De motie wordt per acclamatie behandeld. De 

motie wordt per acclamatie goedgekeurd. 405 

 

Sam zegt dat sinds het oprichten van de SoCo er geluiden klonken over het 

aanpassen van de sollicitatieprocedure. Elk jaar werd het werk van de SoCo en de 

gehele procedure geëvalueerd, maar hier werd verder niet veel mee gedaan. Bij de 

SoCo-evaluatie in januari is er door het bestuur en de SoCo besloten dat hier nu 410 

verandering in moest komen. Er is een brief gestuurd naar de ALV en op de ALV is 

er besloten dat er een commissie zou worden gevormd welke de 

sollicitatieprocedure zou evalueren. Deze commissie is vervolgens gevormd en 

kreeg de naam Sollicitatie Procedure Evaluatie Commissie (SPEC). De SPEC heeft 

informatie verkregen bij verschillende broertjes- en zusjesverenigingen, heeft 415 

online goede procedures opgezocht en heeft een input avond georganiseerd. Met 

al deze informatie heeft de SPEC een aantal voorstellen gevormd. De SPEC heeft 

op de Verkiezings-ALV deze voorstellen gepresenteerd en hier is over gestemd. 

Een aantal veranderingen zullen plaatsvinden in de procedure. Deze 

veranderingen zullen worden vastgelegd in het HR op de huidige ALV. Sam noemt 420 

kort de HR-wijzigingen waarover gestemd zal worden. 

- Het bestuur wordt ingestemd via het multiple choice-principe. De SoCo stelt een 

aantal besturen voor vanuit de sollicitanten. De leden stemmen vervolgens op het 

door hun geschikt gevonden bestuur.  

- Het kandidaatsbestuur presenteert het beleidsplan op de Wissel-ALV. Dit is een 425 

direct gevolg van het instemmen via het multiple choice-principe.  
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- Er wordt getracht om in de SoCo een extern lid plaats te laten nemen. Dat wil 

zeggen een student van een andere vereniging. Als dit niet lukt, volstaat een niet-

(oud-)bestuurslid van de vereniging. 

- De sollicitanten hebben geheimhoudingsplicht. Er mag niet gesproken worden 430 

over wat er bij de sollicitaties wordt besproken. Zo kunnen de sollicitanten tijdens 

de sollicitatie al horen wie de andere sollicitanten zijn, maar weet de rest van de 

vereniging dit niet gelijk ook. 

 Sam vertelt vervolgens dat het ACD-bestuur regelmatig vragen krijgt van 

ouders of er leden zijn die bijles kunnen geven aan hun kind. Hiervoor kunnen 435 

leden zich opgeven en deze leden geeft het bestuur door aan de ouders. Dit bijles 

systeem heeft het ACD al langer. Tijdens het collegejaar heeft het bestuur 

opgemerkt dat er vraag is naar bijles door de ACD-leden zelf. Hierdoor is er een 

bijles systeem binnen het ACD opgezet. Een lid kan aangeven of hij/zij bijles wil, 

terwijl een ander lid via een ander inschrijfformulier kan aangeven dat hij/zij 440 

bijles wil geven. Het bestuur koppelt vervolgens de leden aan elkaar, waarna deze 

zelf afspraken maken over de vergoeding van de bijlesgever.  

 Het 73ste  bestuur heeft het ‘Beste Idee van het ACD’ ingevoerd, een manier 

om leden mee te laten denken over het uitgeven van het geld op de spaarrekening 

van het ACD. Op de Wissel-ALV in 2019 is er besloten dat er van het geld een 445 

koelkast, zoals eerder benoemd is bij het punt bi-locatie onder Uitvoering 

beleidsplan 2019-2020, spellen en studieboeken zou worden gekocht. Het bestuur 

heeft in het afgelopen studiejaar deze spellen en studieboeken ook aangeschaft en 

deze zijn te vinden in de stellingkast in de ACD-kamer.  

 Sam zegt vervolgens dat in het beleidsplan de Kook Commissie (KoCo) niet 450 

werd genoemd. Dit betekent echter niet dat deze commissie het afgelopen 

collegejaar niks heeft gedaan. De KoCo heeft voor de Wissel-ALV en de 

Halfjaarlijkse ALV heerlijke maaltijden gemaakt. Daarnaast was er in januari het 

heerlijk ACDiner, waar er gebruik kon worden gemaakt van de keuken op Science 

Park. Er hoefde dus niet gekookt te worden in de UvA-kamer.  455 

 Verder heeft het bestuur in januari een poll verspreid over de merchandise 

van het ACD om erachter te komen welke nog bij de ACD’ers werd gemist. Uit deze 

poll kwamen drie nieuwe merchandise artikelen: nieuwe truien, ACD-spelkaarten 

en ACDoppers. De nieuwe truien en ACD-spelkaarten zijn al besteld en binnen. Het 

plan was om de Doppers ook aan te schaffen en dan een grote merchandise 460 

presentatie te houden. Dit ging niet door vanwege de coronamaatregelen. De 

Doppers werden dan ook niet meer besteld. 

 In het afgelopen jaar is er opnieuw gekeken naar de mogelijkheid om een 

Raad van Advies (RvA) op te richten bij het ACD. Er zijn verschillende vragen 

gestuurd naar broertjes- en zusjesverenigingen en andere verenigingen. Van de 465 

antwoorden is een document gemaakt. Het is niet gelukt om vanuit de informatie 

van broertjes- en zusjesverenigingen een plan te maken wegens het gebrek aan 

tijd in het afgelopen bestuursjaar. Het 74ste bestuur raadt het kandidaatsbestuur 

aan om het werken aan de RvA door te zetten en verder te gaan met het input 
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vergaren van leden. Vervolgens kan er mogelijk een RvA worden gevormd. Het 470 

74ste bestuur zou een RvA een goede toevoeging vinden aan het ACD. 

 Sam zegt vervolgens dat er in het 73ste jaar van de vereniging overleggen 

zijn geweest tussen de verenigingen op Science Park over het verdelen van de 

subsidiegelden aan de hand van studerende leden. Dit zou moeten worden gedaan 

via de ledenadministratie van DataNose. Er zijn overleggen geweest met het 475 

DataNose-team en er werden stappen gezet naar een ledenadministratie via 

DataNose. Deze vergaderingen zijn in het afgelopen collegejaar gestokt. Sam zegt 

dat het zeer raadzaam is om dit weer snel op te pakken, zodat de vereniging snel 

kan werken met een goed en up-to-date ledenbestand. Hiermee zou dan ook de 

juiste verdeling van subsidiegelden kunnen worden gemaakt. 480 

 Sam vraagt of er vragen zijn. Rens vraag wat het concrete plan is met de 

RvA en of er met Yol van bestuur 71 hierover is gepraat. Sam zegt dat hij ook met 

Yol heeft gesproken; Yol zei dat er in zijn bestuursjaar niet genoeg animo was bij 

de leden om een RvA te vormen. Hierdoor is dat bestuur er vrij vroeg mee gestopt. 

Er is nu vooral veel info vergaard. Het volgende bestuur zal hieruit concrete 485 

plannen opmaken. Rens vraagt waarom Sam denkt dat er nu wel animo zou zijn. 

Sam antwoordt dat hij hier nog naar moet kijken; hij had gehoopt dat hij erin zou 

kunnen plaatsnemen. Dit kan nu niet meer, omdat hij zelf opnieuw in het bestuur 

plaatsneemt. Rens wil adviseren om naar animo te polsen, voordat er erg veel 

werk in het opzetten van een RvA wordt gestopt. 490 

 Sam wil alle leden bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar, ondanks 

dat het een raar jaar was. Daarnaast bedankt hij ook zijn medebestuursleden voor 

het gezellig jaar.  

 

Voorzitter Sam Hulscher schorst de vergadering om 20:37 uur. 495 

Voorzitter Sam Hulscher heropent de vergadering om 20:44 uur. 

 

7. Financieel jaarverslag ACD 
Bart begint met de winst en verlies rekening. Hij presenteert dit aan de hand van 

de ingestuurde realisatie. Hij laat zien dat aan de inkomsten kant iets meer 500 

bachelorleden zich hebben ingeschreven dan verwacht en elf meer masterleden. 

Hierdoor zijn aanzienlijk meer inkomsten aan contributie ontvangen in het 

afgelopen jaar dan begroot. Vervolgens is er subsidie van de UvA en de VU 

gekregen, waarbij voornamelijk die van de VU een stuk hoger was dan verwacht, 

bijna vijfhonderd euro meer. De donaties vielen echter helaas wat tegen. Zo waren 505 

er minder VOLA-leden en was er ook dertig euro minder aan donaties. Donateurs 

zijn vaak externe mensen die bij een leuk activiteit zijn en dan donateur willen 

worden. Afgelopen jaar was hier helaas minder mogelijkheid toe, omdat er minder 

fysieke activiteiten georganiseerd konden worden. De bijdrage van de ABC is voor 

de transactiekosten van het afgelopen jaar. Acquisitie is, zoals op de vorige ALV 510 

besproken, wat lager uitgevallen dan begroot. Er is verder in totaal 271,93 euro 
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winst gemaakt op merchandise. Dit is hoger dan normaal, wat komt doordat er 

veel labjassen verkocht zijn bij de inzamelingsactie. Hierdoor komt het totaal van 

inkomsten op 12.411,79 euro. Ondanks dat de individuele grootboeken wel wat 

afwijken van de begroting, is het totaal verschil tussen gerealiseerde en begrote 515 

inkomsten slechts 22 cent. Bart vraagt of er vragen zijn. Er zijn geen vragen. 

 Bart gaat verder met de uitgaven. De bestuurskosten zijn hetzelfde als 

begroot. Het drukwerk is maar 90,18 in plaats van 250,18 euro. Ook aanschaf en 

onderhoud valt lager uit, 47,01 in plaats van 170 euro. Bij representatie is te zien 

dat de Constitutieborrel lager uitviel. Verder zaten er geen kosten aan de online 520 

zusjesavond en is het begrote bedrag voor erlenmeyers opgemaakt. De bedankjes 

vielen hoger uit, doordat er veel actieve leden en oud-besturen afstudeerden. Er 

waren niet genoeg bedankjes, waardoor er deze keer meer kosten zijn gemaakt, 

maar voor komend jaar zijn er nu wel genoeg bedankjes. De bedrijvendag kosten 

zijn van de bedrijvendag in september 2019 en helaas kon de andere bedrijvendag 525 

niet doorgaan. Verder is er nog 106,60 euro uitgegeven aan representatie tot een 

totaal bedrag van 1.480,73 euro. Bij de kostenpost BEC is er geld overgebleven. 

Alle fondsen en bijdrages zijn terugbetaald aan de leden, maar een VU-afdeling 

hoefde het bedrag niet terug waardoor er winst gemaakt is. De kosten van de LEC 

vielen aanzienlijk lager uit dan begroot op een bedrag van 63,27 euro. De vaste 530 

lasten voor bankkosten waren iets hoger op 218,09 euro, de penningsoftware was 

75,35 euro en de kosten voor het hosten van de website zijn iets omhoog gegaan 

het afgelopen jaar naar 82,60 euro. De verzekeringen kostten 196,32 euro, maar 

vanwege een restitutie aan het begin van dit jaar ter waarde van 14,35 euro valt 

dit wat lager uit. De transactiekosten vielen bijna 200 euro lager uit, aangezien er 535 

vanwege corona minder transacties waren. Het ASVA-lidmaatschap is duurder 

geworden naar 12,50 euro. De developers licentie is voor de iPad en wordt jaarlijks 

gedeclareerd door Rob. Dat is dit jaar echter niet gebeurd en hier wordt achteraan 

gegaan door de ICT-commissie. Bart zegt dat de studentenboxen 55 euro waren, 

zoals begroot. Daardoor komen de vaste lasten uit op 1070,72 euro, wat ongeveer 540 

275 euro minder is dan begroot. De kosten van het blad vallen helaas erg tegen. 

Dit is besproken op de vorige ALV. De kosten van EJW waren 42,88 euro hoger dan 

begroot afgelopen jaar. De kostenpost ICT eindigde op 119,78 euro, ongeveer 30 

euro onder budget. Enkele commissies zitten aanzienlijk onder de begrote 

uitgaven, omdat duurdere activiteiten in het laatste deel van het jaar niet door 545 

konden gaan of niet georganiseerd konden worden. De EJC heeft maar 86,88 euro 

uitgegeven, de MAC 197,75 euro en de CWAL 224,83 euro. De KoCo heeft geen 

pannen gekocht, maar wel een kleine winst op het eten gemaakt. AJW was 311,47 

euro. De reserveringen zijn geboekt op hoeveel er voor begroot was met een totaal 

van 1.624 euro. 550 

 Vervolgens komt Bart aan bij de onvoorzien. Er is een correctie op vorig 

jaar gedaan. Dit kwam omdat er een hogere waarde op een debiteur was geboekt 

dan dat die daadwerkelijk was, een afrondingsfout die positief uitvalt op een euro. 

Het kasverschil, zoals besproken op de Halfjaarlijkse ALV, is 137,49 euro. Verder 
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zijn er de gemaakte spaarrekening uitgaves voor de koelkast, spellen en boeken. 555 

De kosten van de koelkast zijn eigenlijk 500 euro meer, maar hiervoor is onze 

reservering koelkast aan opgemaakt. Er is ook onvoorzien een WBS-element van 

de UvA aangekomen voor kosten gemaakt op Flux en de bedrijvendag van 2019. 

Zoals te zien is, staat bedrijvendag eerder al op de uitgaven. Dat zijn bedankjes, 

terwijl dit WBS-element de kosten voor koffie en thee zijn van de kantine. 560 

Vanwege alle online vergaderingen heeft het bestuur een Zoom-account 

aangeschaft wat in het afgelopen boekjaar 41,97 euro kostte. Het voorraadverschil 

was 84,08 euro. Dan zijn er nog overige uitgaves geweest van 217,58 euro. De 

totale onvoorziene kosten zijn dan 2.582,10 euro, maar als daar de spaarrekening 

uitgaven vanaf worden gehaald komen de onvoorziene kosten uit op 782,89 euro, 565 

wat nog steeds ruim 150 euro boven het begrote bedrag is. Dan zijn er nog 4,73 

euro uitgaven aan overige activiteiten. Het is nog onduidelijk waar dit vandaan 

komt. Op dit grootboek worden onder andere de Valentijns rozen geboekt, maar 

Bart grapt dat zijn opvolger er achteraan zal gaan waar dit precies vandaan komt. 

In totaal komen de uitgaven uit op 10.961,14 euro, wat 2.050,43 euro minder is 570 

dan begroot.  

 De winst en verlies rekening komt daarom uit op een winst van 1.450,65 

euro. Na de transacties van de spaarrekening er af te halen komt de echte winst 

uit op 2.749,86 euro. Er was een verlies van 600 euro begroot. Er is echter dus 

winst gemaakt, omdat er veel minder uitgaven waren vanwege corona. Bart vraagt 575 

of er vragen zijn. Maartje vraagt of met spaarrekening transactie de iPad en de 

koelkast bedoeld wordt. Bart antwoordt dat dit inderdaad bedoeld wordt. Er zijn 

verder geen vragen. 

 Vervolgens bespreekt Bart de balans. Aan de debetkant is er een kas van 

447,96 euro, bankrekening van 75,43 euro en een spaarrekening van 17.245,41 580 

euro. Het geld op de rekeningen lijkt wat laag, maar dat komt door de 

vooruitbetaalde kosten naar Transavia van 13.772 euro. Transavia heeft deze 

inmiddels al terugbetaald. Bart vervolgt met de debiteuren van 3103,54 euro die 

hij later verder zal toelichten. De BTW te vorderen is 4.435,57 euro, de 

belastingdienst 1.912,99 euro en de voorraad is 5.037,72 euro waard. 585 

 Aan de creditkant van de balans staat een eigen vermogen van 34.749,66 

euro. Het eigen vermogen is het afgelopen jaar met 2.642,67 euro gestegen. Verder 

zijn er de reserveringen van 1.632,34 die Bart ook later verder zal toelichten. Er 

zijn voorruit ontvangen bedragen van 2.584,41 euro. Dit komt voornamelijk 

doordat de UvA de subsidie van het gehele kalenderjaar al heeft overgemaakt, 590 

maar ook een deel doordat lidmaatschappen voor het komende jaar al 

overgemaakt waren in het vorige boekjaar. De crediteuren zullen later ook nog 

verder toegelicht worden, maar dit is een bedrag van 1.040,70 euro. De BTW af te 

dragen is 5.178,65 euro. Dan is er nog de Syllabi UvA, die komend jaar weggeboekt 

zal worden. Er is de ABC met 835,89 euro en de zusjesavond extern van 1,96 euro, 595 

waar Bart nog achteraangaan zal gaan en zal checken waar dit overgebleven 

bedrag precies vandaan komt.  
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 Vervolgens is te zien dat het totaal van zowel de debetkant als de creditkant 

uitkomt op 46.030,62 euro. Het eigen vermogen is met 2.642,67 euro gestegen. 

 Bart heeft ook de reserveringen uitgesplitst. Het totaalbedrag aan 600 

reserveringen dat het ACD nu heeft is 3,80 euro aan stickers, 218,10 euro aan 

hardware, 540 euro aan speldjes, 100 euro aan pennen, 5,41 aan drukwerk, 420 

euro aan VOLA, en een reparatiekosten muur van 345,13 euro. Er is besloten dat 

het bedrag van 345,13 euro voor de reparatiekosten muur vijf jaar na datum 

terugbetaald zullen worden in het geval de UvA het dan nog steeds niet 605 

gefactureerd heeft. De UvA komt vaak met kosten die een paar jaar geleden 

gemaakt zijn wat nu bijvoorbeeld ook het geval is met Flux en bedrijvendag. Na 

vijf jaar kan er met vrij veel zekerheid gezegd worden dat het niet meer in kosten 

wordt gebracht, dus vindt het bestuur dit een mooie termijn. De termijn van vijf 

jaar op UvA-kosten wordt ook bij de Stichting Brainwave gehanteerd. Het totaal 610 

aan reserveringen komt uit op 1.632,44 euro. Bart vertelt vervolgens welke 

reserveringen vorig jaar gebruikt zijn. Er is 146,30 euro uit de reservering stickers 

gebruikt om stickers aan te schaffen, 194,59 euro uit drukwerk om een toner te 

kopen aan het begin van het jaar. Reserveringen voor de hardware zijn gebruikt 

om een nieuwe iPad te kopen en de koelkast reservering van 500 euro is 615 

opgemaakt voor de nieuwe koelkast.   

 Bart vervolgt met de debiteuren en crediteuren. Er is een grote debiteur 

voor acquisitie. Dit komt, doordat er gefactureerd wordt na het leveren van de 

dienst. Dan is er 193,29 euro aan ABC-debiteuren. Dit bestaat uit 150 euro 

transactiekosten die ondertussen wel al overgemaakt zijn. De andere 43,29 euro 620 

komt door een correctie op de belasting van 2018-2019 van de ABC. Verder moet 

het ACD de VU-subsidie van 944 euro nog ontvangen, maar hier heeft het bestuur 

wel een officieel ja-woord voor gekregen. Bart benoemt vervolgens de 

crediteuren. Hij weet niet goed wat de oude crediteuren zijn. Het is ook geboekt in 

SnelStart op Leverancier Onbekend, dus dit is niet goed te achterhalen. Bart zijn 625 

opvolger (Bart) zal nog kijken of hij dit kan uitzoeken. Dan zijn er ook ABC-

crediteuren van 1.678,50 euro. Dit komt doordat een iZettle-transactie pas na het 

boekjaar is overgemaakt tevens als een belastingteruggave van een heel kwartaal. 

Daarnaast zitten er ook nog een paar tientjes voor MAC en LEC drankjes in die na 

het boekjaar pas gefactureerd waren. Verder is er een WBS-element van de UvA 630 

van 176,55 euro. Verder is er ook een crediteur voor de donaties die het ACD 

tijdens corona heeft gedaan aan het goede doel. Dit komt, omdat Bart er in eerste 

instantie vanuit ging dat hier belasting over betaald moest worden. Er is echter 

een BTW-vrijstelling gegeven voor donaties die ten goede komen van het 

bestrijden van corona. 635 

 Sam vraagt of er vragen zijn over de balans. Rens zegt dat crediteuren die 

uitgesplitst zijn niet overeen komen met de balans. Hij vraagt waarom dit zo is. 

Bart zegt dat hij dit niet precies weet. Rens denkt dat de uitsplitsing niet klopt. 

Bart denkt dat er op het laatste moment een aantal dingen bij de crediteuren zijn 

toegevoegd die niet meegenomen zijn in de balans; hierdoor zou het eigen 640 
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vermogen wat lager uitvallen. Rens zegt dat de winst ook niet overeenkomt met 

de stijging in het eigen vermogen. Na deze aanpassing in de balans zou de stijging 

in eigen vermogen wel moeten overkomen met de winst. Bart denkt dat Rens 

gelijk heeft. Rens vraagt verder of het handig is dat de debiteuren en crediteuren 

van de ABC twee keer apart staan en ook nog bij de crediteuren bij de balans. Bart 645 

reageert dat het altijd al zo gedaan wordt. Robin zegt dat dit automatisch via de 

iZettle zo gaat en dat het meestal zo gedaan wordt. Sam reageert dat het misschien 

voor een volgende balans een goed idee is om dit uit te leggen. Marit vraagt wat 

de ABC in credit is. Bart reageert dat dit alle iZettle transacties zijn. Rens zegt dat 

er voor gezorgd zou moeten worden dat de debiteuren en crediteuren overeen 650 

komen tussen de ABC en het ACD. Bart zegt dat dit wel gedaan is. Sam stelt voor 

om eerst vragen over de complete realisatie te behandelen, en dan bij de stemming 

te stemmen dat deze realisatie geaccepteerd wordt met de voorwaarde dat bij de 

volgende ALV zal worden toegezien dat de balansen dan gelijk zijn. Bart en Rens 

zijn het hier mee eens. Hij zal hiervoor bij het desbetreffende agendapunt een 655 

motie indienen. Er zijn verder geen vragen meer over de realisatie van het ACD. 

 

8. Rapport Kascontrolecommissie ACD 
Robin spreekt namens de KasCo. Hij verteld dat de KasCo over het algemeen 

tevreden was over de communicatie met Bart. Er is dus nog wel het opgekomen 660 

punt met de balansen van het ACD en de ABC. Verder noemt hij dat er af en toe nog 

een verschil kan ontstaan tussen de ABC en het ACD door de manier waarop BTW 

wordt behandeld. Dit zal komend jaar verbeterd worden. Verder wil de KasCo de 

kandidaat-penningmeester aanmoedigen om zorgvuldig te werk te gaan. De KasCo 

adviseert de ALV om in te stemmen met de realisatie inclusief de voorwaarde die 665 

eerder door Sam is genoemd. Ook wil Robin graag nog een oproep doen aan de 

ALV om zich verkiesbaar te stellen voor de KasCo, zoals ook is beschreven in de 

ingezonden brief van de KasCo. 

 

9. Stemming financieel jaarverslag ACD 670 

Sam wil een motie indienen dat bij het stemmen over de realisatie van zowel het 

ACD als de ABC, deze worden ingestemd onder het voorbehoud dat de balansen 

van zowel het ACD als de ABC worden getoond op de volgende ALV en dat deze 

balansen dan zijn gecorrigeerd. De motie wordt per acclamatie behandeld. 

Vervolgens wordt de motie per acclamatie aangenomen. 675 

 

Er wordt overgegaan op de stemming voor het financieel jaarverslag van het ACD 

2019-2020 inclusief de hierboven beschreven motie. De uitslag is als volgt: 

 

Voor:      17 + 2 680 

Tegen:     0 

Blanco:     0 
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Onthouding:   0 

 

Het financieel jaarverslag van het ACD 2019-2020 is hiermee ingestemd. 685 

 

10. Jaarverslag ABC 
Floris presenteert met een PowerPoint het jaarverslag van de ABC van het 

collegejaar 2019-2020. Hij verzoekt of vragen aan het einde van elke slide gesteld 

kunnen worden.  690 

 Als eerste bespreekt Floris de ABC. Floris meldt dat er dit jaar een compleet 

nieuwe commissie is gevormd. Daarnaast is de commissie wel op zeven personen 

gehouden. Er zijn echter twee eerstejaarsstudenten in de commissie toegetreden 

in plaats van één. Door toedoen van de coronamaatregelen zijn een aantal 

geplande activiteiten niet doorgegaan, maar daar zal Floris het verder niet over 695 

gaan hebben. De eerste activiteit was een spelletjesavond, waarbij de nieuwe 

aangekochte spellen gespeeld konden worden. Later was er ook de optie om 

gezellig te gaan bowlen met een borrelhapje en drankje bij Powerzone. Verder is 

er ook nog verbroedering geweest met de zusjesverenigingen tijdens de pubquiz 

met de Chemische Binding en Sigma net zoals de biercantus met Proton, die twee 700 

dagen voor de eerste persconferentie van premier Rutte plaatsvond. Daarna zijn 

er nog een aantal activiteiten online gehouden, zoals een danscursus, jongleren,  

origami workshop en filmavonden met Netflix party.  

 Daarna begint Floris met het bespreken van de borrels van afgelopen jaar 

en begint met de opmerking dat er vele gezellige borrels zijn geweest op zo 705 

ongeveer elke vrijdag tot half maart. De onderzoekers van het HIMS zijn hier ook 

weer vaak aanwezig geweest. Er zijn een hoop minder themaborrels geweest; 

daarentegen zijn er wel veel verschillende bieren geïntroduceerd en een wijde 

selectie aan shots beschikbaar geweest. De grootste borrels waren Red October, de 

Kabouterborrel met NSA, en de A-Mee-Zing borrel met Spectrum. Er zijn in de 710 

coronaperiode ook een aantal online borrels geweest, maar dit sloeg 

begrijpelijkerwijs niet zo goed aan als gehoopt; online borrelen is toch heel erg 

anders dan fysiek. Daardoor zijn deze borrels op een gegeven moment 

opgehouden, gelukkig kon in juli toch het studiejaar met een fysieke borrel in de 

Maslow worden afgesloten. Voor de borrelbaas is er een nieuwe polo ontworpen, 715 

in het zwart met oranje opdruk. Deze zijn naamloos geborduurd, zodat ze ook na 

dit collegejaar nog gebruikt kunnen worden.  

 Naast nieuwe varianten bier op borrels zijn de biertjes ook prachtig 

tentoongesteld in de nieuwe koelkast in het hok die gekocht is voor het beste idee 

van het ACD. In het assortiment in het hok zijn nog een aantal dingen veranderd. 720 

Daarnaast heeft de ABC nog een aantal investeringen gedaan in het hok, zoals een 

opvouwbaar steekwagentje voor de bestellingen die veel minder ruimte inneemt 

in de voorraadkast en een stellingkast die de iPad, ideeënbus, studieboeken, 

snacks en spellen bevat. Ook is de ABC begonnen met het aanscherpen van de 



 

19 
Notulen Wissel-ALV, 29 september 2020 
 

regelementen omtrent de poflijsten, zodat pofaccounts tot maximaal tien euro in 725 

het rood mogen staan voor aanvang van de borrel. Verder is er achter veel 

inactieve accounts aangegaan die in de min stonden door Tori en Marit. Er zijn 

veel schulden hierdoor nog afbetaald. Floris vraagt of er vragen zijn. Er zijn geen 

vragen. 

 Dan gaat Floris verder met de Feestcommissie. Dit jaar had de vernieuwde 730 

feestcommissie wat uitdagingen en dat was te merken aan het themafeest voor de 

ACD verjaardag ‘Hakkers & Kakkers’ bij L.A.N.X.. Daarna werd er weer een gala 

gehouden met NSA in het thema ‘Moulin Rouge’. Het lentefeest met Spectrum was 

zo goed als voorbereid, maar mocht wegens corona geen doorgang vinden. Ook de 

voorbereidingen van Flux zijn na overleg met de andere verenigingen en de 735 

faculteit vroegtijdig stilgelegd. Floris vraagt of er vragen zijn. Er zijn geen vragen. 

 Als laatste behandelt Floris de (wintersport)activiteiten. Het jaar begon 

voor de sportcommissie met een voetbaltoernooi. Daarna is de traditionele 

schaatsactiviteit op de Jaap Edenbaan vervangen door een avondje zwemmen in 

het ‘De Mirandabad’, wat misschien wel te maken heeft gehad met de effecten van 740 

klimaatverandering. Verder zijn er in de coronaperiode nog online work-outs door 

Mees Kuipers georganiseerd en werd er een dancehallcursus gegeven door Anissa.  

Ook dit jaar was er weer ruimte voor de organisatie van de wintersportreis, 

ditmaal naar Wildkogel. De commissie heeft een succesvol weekend neergezet, 

aangezien er vele positieve reacties zijn gekomen van iedereen die mee is gegaan. 745 

Zoals al genoemd werd door Sam, zijn de voorbereidingen voor de wintersport 

van volgend jaar al weer op volle gang in samenwerking met VCSVU. 

 Dan wordt er doorgegaan met Stichting Brainwave. Afgelopen half jaar 

heeft een aantal nieuwe dingen gebracht voor de Brainwave. Brainwave is in 

gesprek met de faculteit over een alcoholvergunning, de gesprekken met de 750 

faculteit hierover zijn weer van start gegaan. Verder is er een commissie opgezet 

die zaken waar het Brainwave bestuur niet aan toekomt, zal gaan regelen. Hierbij 

wordt ook gekeken naar een digitaal systeem voor het bierverbruik en het 

aanvragen van de Brainwave voor activiteiten en borrels. Als voorzitter van 

Stichting Brainwave heeft Floris de transitie van AB InBev naar Grolsch overzien. 755 

De bar is begin september verbouwd, waardoor er nu een fustenkoeling voor 

vijftig literfusten staat en er zijn drie nieuwe tapzuilen neergezet achter de bar. 

Hierdoor kunnen er weer meer mensen tegelijk tappen van verschillende fusten, 

zodra er weer borrels in de Brainwave mogelijk zijn. Hierdoor zullen de prijzen 

naar beneden gaan. Er volgt applaus. Robin vraagt of we gebonden zijn aan het 760 

speciaalbier van Grolsch. Floris antwoordt dat dit niet zo is, maar dat over andere 

bieren niet de korting uitgerekend wordt. 

 

11. Financieel jaarverslag ABC 
Marit presenteert haar realisatie van de ABC voor 2019-2020. Ze begint met de 765 

inkomsten en vertelt dat ze altijd van boven naar beneden door de ‘gerealiseerd’-
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kolommen zal gaan. De omzet voorraad nul BTW van 26 euro komt van statiegeld 

op de verkoop van de voorraad die bijna over datum ging in het einde van het jaar, 

bijvoorbeeld op kratjes bier. De omzet op voorraad met lage BTW, dus op fris en 

snacks is 3.517,04 euro. De omzet op voorraad hoog, dus op alcoholhoudende 770 

dranken is 8.663,82 euro. In totaal komt de omzet voorraad op 12.106,86 euro, 

wat rond de zeventig procent van de totale in begrote omzet is. De omzet op fusten 

is uiteindelijk uitgekomen op 6.133,10 euro, wat ook rond de zeventig procent van 

de begrote omzet is. Dit is al redelijk goed volgens Marit, aangezien de maanden 

waarin er vaak het meeste verdiend wordt in het tweede semester vallen en dus 775 

niet doorgegaan zijn. In totaal komen de inkomsten op 18.339,96 euro. Er komen 

dan boekhoud-wijs nog een aantal inkomsten bij. Deze inkomsten zijn niet ‘echt’ 

op de rekening verschenen, maar vallen in SnelStart wel onder de inkomsten. Als 

eerste vermeldt Marit een onvoorzien positief voorraadverschil van 606,97 euro. 

Dit voorraadverschil is ontstaan, doordat Gijs heel veel bestellingen bij Albert 780 

Heijn met flinke kortingen gekocht heeft. Deze bonussen werden dus vervolgens 

niet betaald, maar bij de voorraadtellingen wordt de normale prijs gerekend van 

de producten. Marit noemt als voorbeeld dat er tien Snickers worden geteld, die 

voor de normale prijs één euro per stuk kosten, waardoor de voorraad dan dus 10 

euro is. Het probleem is nu dat er maar 8 euro voor de Snickers is betaald en de 785 

voorraad in SnelStart dus 8 euro is en er dus een positief voorraadverschil van 2 

euro is. Marit vermeldt dat al deze bonussen bij elkaar opgeteld uiteindelijk hoger 

uitkomen dan 606,97 euro, want er is helaas ook ‘verdwenen’ voorraad, 

bijvoorbeeld doordat dingen stukvallen, over datum gaan, of mensen dingen 

meenemen zonder te poffen. Doordat Marit het hele jaar ruzie had met de 790 

voorraadtellingen en de moeilijkheid van de bonussen en of het uiteindelijk nou 

een positief of negatief voorraadverschil is, is alleen dit getal echt duidelijk naar 

voren gekomen uit de voorraadtellingen. Dit is namelijk de correctie aan het einde 

van het jaar, zodat de voorraad in het hok ook daadwerkelijk overeenkomt met de 

voorraad in SnelStart.  795 

 Dan gaat Marit door naar een onvoorzien verschil met het pofsysteem. Dit 

verschil zal later ook weer terugkomen voor het einde van haar boekjaar, want dit 

is een correctie van Demi’s boekjaar. Deze stond vorige ALV ook al op de realisatie, 

dus Marit licht dit niet uitgebreid toe. Het is het verschil tussen het pofsysteem in 

SnelStart en wat er op de iPad staat. Op de één of andere manier klopt dat niet met 800 

elkaar.  

 Uiteindelijk komt Marit op een inkomstenbedrag van 2.1113,67 euro, wat 

tachtig procent van het begrote bedrag is. Marit vraagt of er vragen zijn. Er zijn 

geen vragen. 

 Dan gaat Marit door met de uitgaven. Voor de voorraad is 10.001,15 euro 805 

uitgegeven, dit is weer rond de zeventig procent van het begrote bedrag. Voor de 

fusten is er 5.624,07 euro uitgegeven. Er is 150 euro betaald aan het ACD voor de 

transactiekosten van de iZettle en een deel van de KoCo. De activiteiten kostten 

dit jaar 359,42 euro, hier zit de ‘ACD’er van het jaar borrel’ ook in die behoorlijk 
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duur uitgevallen was. De bankkosten waren 181,72 euro. De borrels zijn flink 810 

goedkoper uitgevallen met 84,87 euro. Dit komt doordat de merchandise van de 

Kabouterborrel hier eerst ook onder stond, en Marit dus op de rem trapte, omdat 

er al bijna te veel uitgegeven was. Op de vorige ALV is besloten de Kabouterborrel 

merchandise onder te brengen onder Onvoorzien, waardoor er meer geld 

vrijkwam voor borrels, en toen kwamen de coronamaatregelen. De 815 

Feestcommissie heeft 465,08 euro uitgegeven en zit dus boven budget. Dit komt 

door de slechte communicatie tussen de Feestcommissie-penningmeester en 

Marit; hier moet volgend jaar beter op gelet worden door de ABC-penningmeester. 

Maar ook komt dit, doordat de Feestcommissie er heilig van overtuigd was dat op 

het geplande feest met studievereniging Spectrum flinke winst gemaakt zou 820 

worden, die het verlies zou laten verdwijnen. Voor Flux is helaas niets uitgegeven. 

Voor de inventaris is 52,88 euro uitgegeven, dit zijn nog steeds alleen het 

steekkarretje en de nieuwe stellingkast in het hok. Er zouden hier ook nieuwe 

glazen van besteld worden, maar die zijn niet meer nodig geweest. Voor kleding is 

128,11 euro uitgegeven aan borrelbaasshirts, wat iets boven begroot was, maar 825 

dit is als het goed is een eenmalige uitgave en hoeft volgende jaren niet meer 

gedaan te worden, omdat de huidige ABC de borrelbaasshirts doorgeeft aan de 

volgende ABC. Bij promotie is er 13,95 euro uitgegeven aan de ‘ACD’er van het 

jaar’-poster in het hok. Helaas heeft hij er niet zo lang gehangen, voordat het hok 

dicht ging. De PromoCie heeft niets uitgegeven. Dit in begrote bedrag was 830 

oorspronkelijk voor een Photoshop-abonnement, maar de PromoCie werkt nu met 

Canva, wat gratis is. De Sportcommissie heeft 30,60 euro uitgegeven aan het 

zwemmen, verder zijn er helaas geen activiteiten doorgegaan. De 

Wintersportcommissie heeft nog steeds verlies gedraaid met 885,38 euro, 

doordat de reis niet vol was. Hier zijn komend jaar als het goed is geen problemen 835 

meer mee, omdat alles via Husk geregeld is. Als laatste vermeldt Marit dat 

Onvoorzien staat op 276,97 euro. Dit bestaat vooral uit Kabouterborrel 

merchandise, die opeens los besteld moest worden, en een kassaverschil. Doordat 

dit kassaverschil iedere keer schommelde en nooit klopte, is er besloten niet meer 

met contant geld te werken.  840 

 Uiteindelijk komen de uitgaven op 18.254,20 euro uit, wat weer rond de 

zeventig procent zit. De gerealiseerde winst is uiteindelijk 2.859,47 euro. Marit 

vraagt of er vragen zijn. Er zijn geen vragen. 

 Marit gaat verder met de balans. Ze behandelt eerst de debet kant. Er stond 

op 31 juli, de sluiting van het boekjaar, 7.036,80 euro op de rekening, en er zat 845 

2,80 euro in de kas. Die 2,80 euro zit er nog in, omdat de ING de twee euro niet 

wilde hebben bij het storten en omdat er nog ergens 0,80 euro gevonden werd. De 

debiteuren zijn samen 1.656 euro; er wordt later toegelicht waar deze uit bestaan. 

Op het pofsysteem in SnelStart staat 1.734,13 euro en de voorraad was op 31 juli 

3238,28 euro. In totaal komt dit uit op 13668,01 euro. Marit gaat verder met de 850 

credit kant. Het eigen vermogen is met 900 euro toegenomen ten opzichte van de 

halfjaarlijkse realisatie naar 11.908,63 euro. De crediteuren tellen samen op tot 
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1.204,39 euro en worden later samen met de debiteuren uitgelicht. Er moet nog 

554,99 euro BTW afgedragen worden, dit is een fout in de presentatie. Deze kant 

van de balans komt op hetzelfde bedrag uit. 855 

 Marit vertelt vervolgens over het pofsysteem op de iPad. Mensen stonden 

op 31 juli voor 2.672,66 euro in de min, dit is nog inclusief 740 euro van HIMS. 

Inmiddels zal dit bedrag lager zijn, want er zijn op 3 september mailtjes gestuurd 

naar iedereen die in de min stond en er is toen veel betaald. Mensen stonden op 

31 juli voor 1.174,37 euro in de plus. Er moet nog worden uitgezocht hoeveel van 860 

deze mensen al heel lang niet meer op het Science Park geweest zijn en hoe zij hun 

pofaccount weer naar 0 euro kunnen krijgen, het liefst door natuurlijk een drankje 

te komen drinken in de Brainwave. In totaal staan mensen dus 1.498,29 euro in de 

min en zoals boven in de balans is te zien, klopt dat niet met wat er in SnelStart 

staat, het scheelt ongeveer 200 euro. Niemand weet waar deze fout vandaan komt, 865 

dus Marit hoopt dat het bij het nieuwe iPad-systeem weg is. Er zal in ieder geval 

voor worden gezorgd dat het verschil bij het in gebruik nemen van het nieuwe 

systeem gecorrigeerd is. Marit vraagt of er vragen zijn. Er zijn geen vragen. 

 Marit gaat verder naar de debiteuren. Die bestaan uit 896,25 euro van de 

iZettle die Marit nog van Bart moet krijgen, 18,75 euro van een fris verkoop die 870 

samen gerekend moet worden met een eerdere fris verkoop, en belasting van 

kwartaal vier van 2019 van 741 euro die Marit nog van Bart moet krijgen. Dit staat 

inmiddels allemaal op de rekening. Dan bespreekt Marit de crediteuren. Er moeten 

nog fusten van februari en maart betaald worden aan Brainwave voor 1.008 euro. 

De transactiekosten van 150 euro naar het ACD moeten nog betaald worden. Er 875 

moet nog 3,10 euro afgedragen worden aan de belastingdienst en er moet een 

correctie gedaan worden van 43,29 euro van Demi’s boekjaar. Alles behalve de 

belastingdienst is al geregeld. Marit vraagt of er vragen zijn. Er zijn geen vragen. 

 Als laatste presenteert Marit een lijstje waarop staat waar de voorraad 

vooral vandaan gehaald wordt. Het merendeel wordt bij Albert Heijn en 880 

Goedkoopblikjes besteld, 6.333,92 euro en 3.154,21 euro respectievelijk. Er is ook 

besteld bij Brouwerij t’ IJ voor 435,26 euro, Gebrouwen door Vrouwen voor 

548,64 euro en Oedipus voor 876,37 euro. Overig bestaat vooral uit Gall&Gall voor 

758,94 euro. Sam vraagt of er nog vragen zijn. Er zijn geen vragen. Sam benoemt 

dat bij de stemming over dit jaarverslag de eerdere motie over de balans 885 

meegenomen gaat worden. 

 

12. Rapport Kascontrolecommissie ABC 
Rens spreekt namens de KasCo. Hij vertelt dat ze tevreden zijn over de 

samenwerking met Marit. Ze willen haar bedanken voor haar inzet. Ze verwachten 890 

een soortgelijke inzet van de ABC-kandidaatspenningmeester, Sverre. Verder lijkt 

alles van de realisatie te kloppen. De KasCo adviseert de ALV om in te stemmen 

met deze realisatie in combinatie met de eerdere motie van Sam. 
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13. Stemming financieel jaarverslag ABC 895 

Er wordt overgegaan op de stemming voor het financieel jaarverslag van de ABC 

2019-2020 inclusief de eerder beschreven motie. De uitslag is als volgt: 

 

Voor:      17 + 2 

Tegen:     0 900 

Blanco:     0 

Onthouding:   0 

 

Het financieel jaarverslag van de ABC 2019-2020 is hiermee ingestemd. 

 905 

14. Begroting ACD 
Bart presenteert de begroting van het ACD. Er is besloten enkel een nul begroting 

te presenteren. 

 Bart zal eerst de inkomsten presenteren. Er zijn zevenenvijftig nieuwe 

bachelorleden bijgekomen die een lidmaatschap hebben afgenomen. Dit jaar 910 

verwacht Bart ongeveer vijftig nieuwe masterleden, waardoor de contributie in 

totaal op 1.567,77 euro uitkomt. De subsidie van de UvA en de VU zal ongeveer 

gelijk blijven en dus respectievelijk 4.600 en 944 euro zijn. Dan is er een 

inboedelvergoeding van 2.000 euro bij de inkomsten. Dit bedrag krijgt het ACD 

van de VU om het VU-hok mee op te knappen, zodat dit net zo’n gezellige en leuke 915 

verenigingskamer wordt als die op Science Park. De donaties zijn wat 

teruggeschroefd naar 100 euro in plaats van de 150 euro van voorgaande jaren. 

Dit komt, doordat er nomaliter externe mensen op de activiteiten en borrels 

kunnen komen die dan donateur worden. Deze mogelijkheid is er echter niet 

vanwege corona dus is de verwachting dat de donaties ook minder zullen zijn. Van 920 

de masteropleiding krijgt het ACD hoogstwaarschijnlijk een bedrag van 200 euro 

om te besteden op de masteractiviteiten. Er is gebleken dat er minder VOLA-leden 

zijn, of althans VOLA-leden die een bijdrage moeten leveren, waardoor deze nu op 

dertig leden is geschat. Vanwege de coronamaatregelen en daardoor 

waarschijnlijk moeilijkere binnen te halen acquisitie is het acquisitiedoel met 925 

2000 euro verlaagd naar een bedrag van 3.000 euro. In totaal zijn de begrote 

inkomsten 12.861,77 euro. Bart vraagt of er vragen zijn. Er zijn geen vragen. 

 Bart gaat verder met de begrote uitgaven. De bestuurskleding bedraagt 

400,39 euro. Dit is hoger dan voorgaande jaren, maar dat is ook vrij logisch 

aangezien er nu een zevende bestuurslid is. Bij drukwerk staat er 90 euro voor de 930 

constitutiekaartjes. Deze kaartjes zijn nog niet verstuurd, maar dit zal op een later 

moment worden gedaan. De overige drukwerk kosten bevatten onder andere 

enveloppen en portokosten die uitkomen op 150 euro. Onder aanschaf en 

onderhoud staan kantoorartikelen op 50 euro en overig op 25 euro lager dan 

normaliter het geval is. Dit heeft ook te maken met dat er minder aanschaf en 935 

onderhoud aan het hok nodig is, als er niemand is. De inboedel voor het VU-hok 
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van 2.000 euro wordt als het ware weggestreept met de VU-donatie aan de 

inkomsten kant. Dan voor representatie is er voor de constitutieborrel 220 euro 

vrijgemaakt. Normaal is dit zo’n 900 à 1.000 euro, maar er zal dit jaar geen echte 

constitutieborrel zijn. Het idee was om dit op de aankomende borrel uit te geven 940 

aan bier voor de leden, maar dit gaat niet door vanwege coronamaatregelen. Bart 

weet niet wat het plan is voor dit geld. Voor de activiteiten bij de zusjesavond staat 

100 euro. Dan zijn de bedankjes voor afgestuurde actieve leden ook lager dan 

normaal. Dit komt, doordat er meer dan genoeg bedankjes zijn. Deze 100 euro is 

nodig om nog bloemen te halen voor afstuderende oud-besturen. Er is besloten 945 

om dit jaar geen bedrijvendag te organiseren, dus is er ook geen budget meer voor. 

De erlenmeyers staan dit jaar ook niet op de begroting, omdat die afgelopen jaar 

gehaald waren en er nu dus nog ongeveer tachtig van in het hok staan. Uiteindelijk 

komen de kosten voor representatie op 620 euro uit. Dan heeft de LEC een budget 

van 150 euro. Aan het begin zullen lezingen nog online zijn, maar met dit budget 950 

kunnen ze eventueel reiskosten vergoeden en flessen wijn halen voor sprekers. 

Dan bij de vaste lasten zijn de bankkosten tweehonderd euro, de penningsoftware 

75,35 euro, de hosting website 82,60 euro en de verzekeringen 196,32 euro. De 

transactiekosten zijn dit jaar verlaagd naar 500 euro, omdat er vanwege externe 

borrels minder transactieverkeer zal zijn over onze rekeningen. De developers 955 

licentie voor de iPad is 81,82 euro. Er is voor de zekerheid op een vol jaar Zoom 

begroot wat uit komt op 204 euro. Het bestuur is wel bezig met kijken of er een 

gratis account van de UvA of VU verkregen kan worden, maar in dit geval kunnen 

de zoomkosten dus alleen maar meevallen. Er is besloten om vanaf nu ook een 

Google Drive upgrade aan te schaffen die 19,99 euro per jaar kost, omdat er meer 960 

geheugen nodig is op de bestuursdrive. Dan zijn er ook nog vaste lasten van 70 

euro voor de website agenda plugin. In totaal komen de vaste lasten op 1.372,58 

euro uit. Er staat 1.500 euro voor blad, 550 euro voor KOESt, 100 euro voor ICT, 

300 voor de EJC en 500 euro voor de MAC. De begrote uitgaven voor EJC en MAC 

zijn vanuit het ACD eigenlijk hetzelfde, maar vanwege de bijdrage van de 965 

masteropleiding lijkt die van de MAC hoger. Voor de CWAL is 450 euro begroot. 

Voor het AJW is dit jaar 700 euro begroot. Op deze manier kan er een extra lang 

en uitgebreid weekend worden geregeld, ook omdat er dit jaar geen BEC 

georganiseerd kan worden. De reserveringen zijn 50 euro voor stickers, 500 euro 

voor het lustrum, 100 euro voor hardware, 20 euro voor speldjes, 50 euro voor 970 

pennen, 100 euro voor drukwerk en 90 euro voor de VOLA. Voorgaande jaren 

werd er 1000 euro gereserveerd op het lustrum, maar dit was omdat 75 jaar een 

speciaal lustrumjaar is. Voor de andere lustra wordt jaarlijks 500 euro begroot. De 

speldjes reservering is lager, omdat er dit jaar maar één speldje verbruikt zal 

worden. De VOLA-reservering is gelijk aan de volgens het HR minimale VOLA-975 

reservering van twintig procent van de VOLA-inkomsten. In totaal wordt er dus 

910 euro gereserveerd. Dan zal er door de op de vorige ALV goed gekeurde motie 

een laptop aangeschaft worden. Hiervoor is 400 euro vrijgemaakt. Aangezien de 

inkomsten van het ACD niet erg beïnvloed worden door corona, doordat de 
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contributies en subsidies nog steeds door blijven gaan, is er besloten om een 980 

donatie aan de ABC te doen ter waarde van 1.850 euro. De ABC zal vrijwel geen 

inkomsten hebben komend jaar met externe borrels, wat zou betekenen dat alle 

ABC-commissies inactief zouden moeten worden. Dit wil het ACD natuurlijk niet, 

dus vandaar deze bijdrage. Hoe deze precies onder de ABC-commissies verdeeld 

wordt, zal Sverre later laten zien. Dan is er een onvoorzien van 743,80 euro. Dit is 985 

zes procent van alle overige uitgaven. Normaliter is dit ongeveer vijf procent, maar 

in deze onzekere tijden lijkt het Bart ook niet erg om daar iets meer geld voor te 

hebben. De uitgaven komen net zoals de inkomsten ook uit op 12.861,77 euro. 

 Bart vraagt of er vragen zijn. Demi vertelt dat UvA gaat overstappen naar 

Microsoft Teams. Bart zegt dat er nu voor de zekerheid een jaar aan Zoom is 990 

begroot, maar dat erachter aan wordt gegaan of de UvA of de VU hierin iets voor 

het ACD kan regelen. Rens noemt dat er niks aan de BEC uitgegeven gaat worden 

en hij vraagt hoe dit precies tot stand is gekomen. Sam legt uit dat er op de vorige 

ALV besloten is om geen BEC te organiseren en dat er een AJW ter vervanging 

komt in die periode. Daardoor is er ook een hoger budget voor het AJW. Rens 995 

vraagt wat het verschil tussen een BEC en een AJW zou zijn. Hij denkt dat de 

risico’s tussen een binnenlandse en een buitenlandse reis hetzelfde zijn. Bart 

noemt dat er bij de BEC meer werk komt kijken, omdat er allerlei universiteiten, 

bedrijven en fondsen geregeld moeten worden. Ook zou het makkelijker zijn om 

iets binnenlands te organiseren dan iets buitenlands. Rens reageert dat een BEC 1000 

die al klaarstaat makkelijker is om te organiseren  dan een nieuw AJW. Sam 

reageert dat bedrijven en universiteiten nu geen toezeggingen kunnen doen en dat 

daardoor een reis met bedrijfsbezoeken erg moeilijk is om te regelen. Dit 

probleem ontstaat niet bij een AJW. Rens vraagt waarom het AJW dan wordt 

beperkt tot binnenlands. Nadav noemt dat dingen binnenslands makkelijker te 1005 

wijzigingen zijn op het laatste moment, in tegenstelling tot vliegtuigreizen en 

dergelijke, waardoor er minder variabelen zijn waar de reis afhankelijk van is. 

Rens reageert dat vliegtuigmaatschappijen de verplichting hebben terug te 

storten wanneer een vliegreis niet doorgaat. Nadav zegt dat dit klopt, maar dat een 

vliegreis er wel voor zorgt dat er minder op korte termijn gewerkt kan worden. 1010 

Sam noemt dat het bestuur verder ook geen tijd heeft om een BEC te organiseren. 

Rens zegt dat hier de commissie voor is. Sam zegt dat dit ook de discussie was op 

de vorige ALV, namelijk in hoeverre een BEC-reis organiseren toevertrouwd kan 

worden aan enkel niet-bestuursleden, aangezien het om erg veel geld gaat. Bente 

noemt dat dingen ook van sponsering afhangen en dat dit ook erg lastig is om te 1015 

regelen dit jaar. Nadav noemt dat een BEC-reis organiseren niet tegengehouden 

wordt door het bestuur als er genoeg leden zijn die hem willen organiseren. Rens 

noemt dat er geen budget is, dus dat het wel tegengehouden wordt. Hij noemt 

verder dat de BEC-reis erg goed werkt voor het vinden van een nieuw bestuur. Jari 

vraagt hoe groot het verschil is in enthousiast maken van leden voor het bestuur 1020 

tussen de BEC en het AJW. Rens zegt dat een weekendje veel minder laat zien wat 

de eenheid van het ACD is, en dat het daardoor een deel charme mist. Nadav zegt 
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dat er gekeken wordt naar de mogelijkheid van een langer weekend. Xander 

noemt dat er geen zekerheid kan zijn voor het regelen van bedrijven in het 

buitenland. Rens geeft aan dat hij dit begrijpt. Sam zegt dat er dus wel gekeken 1025 

wordt naar een langer AJW. Rens zegt dat er dan misschien meer geld naar AJW 

moet. Rens wil dit bij de boekhoudlaptop vandaan halen; hij vindt 400 euro teveel. 

Hij vermeldt dat er in plaats van een laptop mogelijk goedkoper software te 

regelen is en er ook nog andere opties beschikbaar zijn. Rens vindt het daarom 

zonde om geld te besteden aan een laptop. Sam zegt dat meer geld voor AJW ook 1030 

uit de spaarrekening gehaald kan worden in plaats van de laptop te schrappen uit 

de begroting. Rens zegt dat dit zonde is, omdat hij zich afvraagt hoe lang de laptop 

daadwerkelijk gebruikt kan worden; dit is geen tien jaar volgens hem. Hij voegt 

toe dat niet iedere penningmeester deze laptop nodig heeft. Sam werpt tegen dat 

met deze laptop de boekhouding altijd centraal is en de KasCo ook makkelijker bij 1035 

de boekhouding kan. Sam zegt dat alternatieven zijn bekeken en dat het kopen van 

een laptop de beste oplossing is. Hij noemt dat het niet mogelijk is voor Bart om 

zijn taken uit te voeren zonder een geschikte laptop. Op de vorige ALV zijn deze 

redenen al besproken en Sam vermeldt dat er toen geen negatieve geluiden vanuit 

de ALV waren gehoord. Bart zegt dat hij niet kan boekhouden als er een te 1040 

goedkope laptop wordt aangeschaft en hij heeft niet genoeg geheugen op zijn 

laptop om de benodigde software aan te schaffen. Rens stelt voor om anders een 

harde schijf aan te schaffen en vervolgens de software die nodig is voor het laten 

werken van SnelStart. Siza vermeldt dat op de vorige ALV wel tegengeluid tegen 

deze boekhoudlaptop is geweest; zij was het de vorige keer ook niet eens met deze 1045 

kosten. Maartje vermeldt dat via Surfspot redelijk goedkoop laptops aangeschaft 

kunnen worden. Siza voegt toe dat er vast tweedehandslaptops beschikbaar zijn. 

Sam merkt op dat deze laptop direct goed moet zijn en dat het daarom handiger is 

om een nieuwe laptop aan te schaffen. Rens wil graag dat een zo goedkoop 

mogelijke laptop gekocht wordt en dat het geld dat overblijft van dit budget naar 1050 

het AJW gaat. 

 

Rens dient de motie in dat het bestuur beloofd dat ze zo weinig mogelijk geld aan 

de boekhoudlaptop uitgeven en dat het overige geld naar AJW gaat. De motie 

wordt per acclamatie behandeld. De uitslag is als volgt: 1055 

 

Voor:     13 + 1 

Tegen:     2 

Blanco:     2 + 1 

Onthouding:   0 1060 

 

De motie is bij deze aangenomen. 

 

Deze motie zal bij de stemming over de begroting van het ACD meegenomen 

worden. 1065 
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15. Begroting ABC 
Sverre presenteert twee begrotingen voor de ABC. Eerst presenteert hij de nul 

begroting. Bij beide begrotingen gaat Sverre ervan uit dat er zeer weinig 

inkomsten zullen zijn voor de ABC, aangezien er geen borrels zijn en de 

hokverkoop ook zeer laag is. De grootste inkomst is de bijdrage van het ACD. Aan 1070 

de uitgaven kant is ook te zien dat er 1.000 euro voor de afschrijving van voorraad 

is. Dit komt, doordat er veel voorraad hoogstwaarschijnlijk over datum gaat. 

Hierdoor is er zeer weinig geld over voor activiteiten zoals het kerstdiner en Flux. 

 Sverre presenteert vervolgens de verliesbegroting van 1.000 euro. Bij deze 

begroting worden de afschrijvingen van de voorraad als verlies gezien. Hierdoor 1075 

is er genoeg geld beschikbaar voor activiteiten. Sverre wil graag aan de ALV vragen 

welke van deze twee begrotingen de voorkeur heeft. Sverre is zelf voor de 

verliesbegroting. 

 Sam vraagt of er vragen zijn. Robin noemt dat hij voor de verliesbegroting 

is. Hij zegt dat activiteiten eerder duurder dan goedkoper zijn in deze tijden en dat 1080 

het belangrijk is dat de leden elkaar blijven zien, als dat binnen de RIVM-

richtlijnen past. Sam zegt dat er ook winst is gemaakt in het afgelopen jaar. Rens 

zegt dat de bankkosten volgens hem niet standaard 100 euro zijn. Sverre legt uit 

dat dit gedeeltelijk standaard kosten zijn en een deel kosten op overschrijvingen 

zijn. Hij is er bij de begroting vanuit gegaan dat er minder overschrijvingen zullen 1085 

zijn en dat deze variabele bankkosten binnen 20 euro zullen vallen. 

 

16. Stemming begroting ACD & ABC 
Sam dient de motie in om over de verliesbegroting van 1.000 euro van de ABC te 

stemmen. De motie wordt per acclamatie behandeld. De motie wordt per 1090 

acclamatie aangenomen. 

 

Er wordt overgegaan op de stemming voor de begroting van het ACD inclusief de 

eerder genoemde motie. De uitslag is als volgt: 

 1095 

Voor:      17 + 2 

Tegen:     0 

Blanco:     0 

Onthouding:   0 

 1100 

De begroting van het ACD inclusief de eerder genoemde motie is bij deze 

aangenomen. 

 

Er wordt overgegaan op de stemming voor de verlies begroting van 1.000 euro 

van de ABC. De uitslag is als volgt: 1105 

 

Voor:      17 + 2 
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Tegen:     0 

Blanco:     0 

Onthouding:   0 1110 

 

De verlies begroting van 1.000 euro van de ABC is bij deze aangenomen. 

 

17. Aftreden Kascontrolecommissie 
Robin spreekt namens de KasCo. Hij wil de KasCo en beide penningmeesters 1115 

bedanken, hij is tevreden. Er volgt applaus. 

 

De Kascontrolecommissie 2019-2020 treedt af. 

 

Voorzitter Sam Hulscher schorst de vergadering om 22:25 uur. 1120 

Voorzitter Sam Hulscher heropent de vergadering om 22:30 uur. 

 

18. HR-voorstel SPEC 
Nadav vertelt dat op de Verkiezings-ALV een aantal wijzigingen in de 

sollicitatieprocedure zijn ingestemd. De aangenomen maatregelen zijn het 1125 

voorstellen van meerdere besturen, het zogeheten multiple choice stemmen. 

Hierdoor zal het beleidsplan voortaan gepresenteerd worden op de Wissel-ALV. 

Verder dient de SoCo een extern lid te hebben, deze is bij voorkeur een oud-lid of 

lid van een andere verenging. Wanneer dit niet lukt, dient dit een lid van het ACD 

te zijn zonder bestuurservaring. Als laatste wordt verteld over de wijziging in 1130 

geheimhouding, waarbij de sollicitanten ook geheimhoudingsplicht hebben. Rens 

vraagt waarom een extern lid een toevoeging zou zijn. Nadav antwoordt dat dit 

vriendjespolitiek kan vermijden. 

 Nadav presenteert vervolgens met behulp van slides de voorgestelde HR-

wijzigingen. Alle wijzigingen zijn dikgedrukt weergeven. Nadav zegt dat tijdens 1135 

het HR doorzoeken een fout ontdekt is. Het gaat om artikel I.9 waar een foutieve 

verwijzing staat. Er wordt namelijk daar naar I.5 verwezen wordt in plaats van I.8. 

Hier zijn geen vragen over. 

 Dan  wordt overgegaan op artikel II.6, hierin wordt het volgende voorstel 

gedaan: 1140 

 

Oud: II.6 De sollicitatiecommissie maakt haar kandidaten met hun voorgestelde 

functies schriftelijk bekend met motivatie aan alle leden ten minste vier weken voor 

de vergadering bedoeld in III.3. 

 1145 

Nieuw: II.6 De sollicitatiecommissie maakt meerdere samenstellingen voor 

nieuwe besturen schriftelijk bekend met motivatie aan alle leden ten minste vier 

weken voor de vergadering bedoeld in III.3. 
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Artikel II.7 dient hetzelfde te blijven en artikel II.8 dient in zijn geheel verwijderd 1150 

te worden, aangezien de inhoud hiervan al in artikel III.6 gedekt is. Dit betekent 

dat artikel II.9 II.8 wordt, II.10 II.9 wordt en II.11 II.10 wordt. 

 Rens vraagt hoe dit werkt bij een perfect passend bestuur van zes man. 

Nadav antwoordt dat er dan een soort ‘non-bestuur’ naar voren gebracht kan 

worden, met kandidaatsbestuursleden in een andere functie, waarbij de SoCo 1155 

vervolgens een sterke voorkeur voor het voor haar ‘logische bestuur’ uitspreekt.  

 

Vervolgens wordt overgegaan naar de artikelen over de vergadering. Er wordt een 

voorstel gedaan om in artikel III.1 een nieuw lid 3 toe te voegen zoals hieronder: 

 1160 

3. het voordragen van de begroting van de penningmeester en de penningmeester 

van de commissie die verantwoordelijk is voor het organiseren van borrels, zoals 

beschreven in artikel 19 van de statuten; en het beleidsplan van het 

kandidaatsbestuur;  

 1165 

Hierdoor zal het huidige lid 3 lid 4 worden. 

 

Bij artikel III.3 wordt het voorstel gedaan om lid 2 als volgt te wijzigen: 

 

Oud: het voordragen van alle beleidsplannen;  1170 

 

Nieuw: het voordragen van alle ideeën omtrent het beleid per kandidaat; 

 

Rens noemt dat de Wissel-ALV zo erg lang wordt. Nadav zegt dat dit klopt, maar 

dat de begroting en het beleidsplan nu meer overeen kunnen komen. 1175 

 

Vervolgens worden de wijzigingen in artikelen uit deel V voorgesteld. De 

wijzigingen zijn als volgt: 

 

V. Van de sollicitatiecommissie 1180 

Oud:   V.1 De sollicitatiecommissie is verantwoordelijk voor het afnemen van 

sollicitaties ten behoeve van het kiezen van nieuwe kandidaten voor het bestuur. Mits 

er genoeg animo voor is, stelt zij één kandidaatsbestuur samen en draagt deze voor 

aan de ALV op de vergadering benoemd in lid III.3, aan de hand van een verslag 

aangaande hun besluit over deze personen en functies. 1185 

 

Nieuw: V.1 De sollicitatiecommissie is verantwoordelijk voor het afnemen van 

sollicitaties ten behoeve van het kiezen van nieuwe kandidaten voor het bestuur. Mits 

er genoeg animo voor is, stelt zij twee of meer mogelijke kandidaatsbesturen 

samen en draagt deze voor aan de ALV op de vergadering benoemd in lid III.3, aan 1190 

de hand van een verslag aangaande hun besluit over deze personen en functies. De 
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personen en functies van de verschillende opties aan kandidaatsbesturen 

mogen deels overlappen. 

 

Oud: V.2  De sollicitatiecommissie bestaat uit vier door de ALV benoemde leden, 1195 

waarvan één huidig bestuurslid; één oud-bestuurslid; en twee algemene leden, mits 

zij geen huidig bestuurslid zijn. 

 

Nieuw: V.2 De sollicitatiecommissie bestaat uit vier door de ALV benoemde leden, 

waarvan één huidig bestuurslid; één oud-bestuurslid; één algemeen lid, mits geen 1200 

huidig bestuurslid, en één extern lid. De eisen bij het kiezen voor een extern lid 

zijn als volgt: 

1. Hij of zij is bij voorkeur een oud-lid of een lid van een 

broertjesvereniging; 

2. Wanneer optie 1 niet mogelijk is, dient deze persoon een lid te zijn 1205 

zonder bestuurservaring binnen het ACD. 

 

Rens vraagt hoe het zit als er niemand in deze beschrijving van het externe lid past. 

Nadav reageert dat het bestuur hier gewoon verantwoordelijkheid voor draagt, 

zoals het bestuur ook verantwoordelijkheid draagt voor het überhaupt vinden van 1210 

een SoCo. Nadav gaat verder met de wijzigingen in deel V: 

 

V.3  Leden van de sollicitatiecommissie mogen geen plaats hebben in het door hen 

voorgedragen kandidaatsbestuur. 

 1215 

Oud:  V.4 De sollicitatiecommissie is verplicht tot geheimhouding van de 

sollicitanten, met uitzondering van het door haar voorgedragen kandidaatsbestuur. 

De namen van de overige sollicitanten worden alleen bekendgemaakt als zij hiervoor 

schriftelijk toestemming hebben verleend. 

 1220 

Nieuw: V.4 De sollicitatiecommissie is verplicht tot geheimhouding van de 

sollicitanten, met uitzondering van de door haar voorgedragen 

kandidaatsbesturen. De namen van de overige sollicitanten mogen enkel 

worden bekendgemaakt aan de andere sollicitanten als zij hiervoor schriftelijk 

toestemming hebben verleend. 1225 

 

Nadav presenteert ook een volledig nieuw artikel: 

 

V.5 De sollicitanten dienen de inhoud van de sollicitatiegesprekken geheim te 

houden voor anderen. Met inhoud wordt bedoeld de gestelde vragen en de 1230 

namen van andere sollicitanten, tenzij anders aangegeven door de 

sollicitatiecommissie. De sollicitatiecommissie dient de sollicitanten te wijzen 

op de geheimhoudingsplicht. 

 



 

31 
Notulen Wissel-ALV, 29 september 2020 
 

Rens is het nog niet helemaal eens met het eerste artikel, II.6, waarin staat dat 1235 

meerdere besturen voorgedragen moeten worden. Siza zegt dat het nodig is dit in 

het HR te zetten, omdat anders de kans bestaat dat de SoCo helemaal niet 

meerdere besturen voordraagt. Rens denkt dat het raar is als er maar zes 

aanmeldingen zijn om meerdere besturen voor te dragen. Nadav zegt dat er 

oneindig veel uitzonderingen zijn en dat niet elke uitzondering benoemd kan 1240 

worden. Er wordt besloten “bij genoeg animo” toe te voegen waarmee een situatie 

met niet meer dan zes aanmeldingen ingedekt wordt. 

 

Nieuw: II.6 De sollicitatiecommissie maakt bij genoeg animo meerdere 

samenstellingen voor nieuwe besturen schriftelijk bekend met motivatie aan alle 1245 

leden ten minste vier weken voor de vergadering bedoeld in III.3. 

 

Sam dient de motie in om alle HR-wijzigingen zoals gepresenteerd, verwerkt met 

opmerkingen vanuit de ALV en zoals genotuleerd, tegelijk te behandelen. De motie 

wordt per acclamatie behandeld. De motie wordt vervolgens per acclamatie 1250 

aangenomen. 

 

Er wordt overgegaan op de stemming voor alle voorgestelde HR-wijzigingen, 

verwerkt met opmerkingen vanuit de ALV en zoals genotuleerd. De uitslag is als 

volgt: 1255 

 

Voor:      14 + 1 

Tegen:     2 + 1 

Blanco:     0 

Onthouding:   0 1260 

 

De HR-wijzigingen zijn bij deze aangenomen.  

 

19. WVTTK 
Er is verder niets ter tafel gekomen. 1265 

 

20. Rondvraag 
- Sam zegt dat er geen drankjes van het bestuur komen in de Oerknal. 

- Rens vraagt of de leden deze drankjes tegoed houden. Sam reageert dat dit 

is begroot. 1270 

- Siza wil volgende ALV shots doen op het bestuur. 

- Sam zegt dat er ooit nog een grote ABC/bestuur bedrankt borrel moet 

komen. 

 

 1275 
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21. Sluiting en Overdracht ACD-bestuur 
Sam deelt mee dat het 74ste bestuur des Amsterdams Chemisch Dispuuts aftreedt 

en dat het 75ste bestuur des Amsterdams Chemisch Dispuuts aantreedt. 

 1280 

Voorzitter Sam Hulscher sluit de vergadering om 22:58 uur. 

 

22. Opening door nieuwe ACD-voorzitter 
Voorzitter Floris Blom heropent de vergadering om 23:01 uur. 

 1285 

23. Agenda 
Eerst  is agendapunt 24 besproken en daarna pas agendapunt 23.  

 

De agenda [zie agendapunt 2] wordt goedgekeurd. 

 1290 

24. Mededelingen 
Mededelingen vanuit het bestuur: 

- Floris bedankt namens het 75ste bestuur het 74ste bestuur voor hun inzet en 

plezier waarmee ze afgelopen jaar de vereniging hebben geleid. Hij zegt dat 

er morgen geen drankjes uitgedeeld worden bij de Oerknal, maar dat dit op 1295 

een later moment zal plaatsvinden.  

 

Mededelingen vanuit de ALV: 

- Robin feliciteert het 75ste bestuur en wenst hun veel succes aanstaand jaar. 

Floris bedankt Robin.  1300 

- Rens geeft aan dat hij respect heeft voor het 75ste bestuur en hij hoopt dat 

zij met hernieuwde energie nog een jaar volhouden. Hij wenst het 75ste  

bestuur succes toe en feliciteert hen. Floris bedankt Rens. 

 

25. Verkiezing Kascontrolecommissie 1305 

Floris vermeldt dat hij wil beginnen met het voorlezen van het mailtje van Michael. 

Michael moest vanwege internetproblemen de ALV eerder verlaten, maar Floris 

vermeldt dat Michael wel nog een mail had gestuurd, waarin hij zich verkiesbaar 

stelt voor de KasCo en zijn motivatie hiervoor bekend maakt. Floris leest de mail 

van Michael voor.    1310 

  

Sam wil een motie indienen om deze hierboven vermelde mail van Michael als een 

ingezonden stuk aan te nemen. De motie wordt per acclamatie behandeld. De 

motie wordt per acclamatie aangenomen. 

  1315 

Floris vraagt of er verder nog aanwezigen zijn op de ALV die zich verkiesbaar 

willen stellen voor de KasCo.  
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 Robin komt naar voren om zich verkiesbaar te stellen en draagt Michaels 

ingekomen brief voor als ook zijn eigen motivatie. Er volgt gelach.  

 Xander stelt zich ook verkiesbaar. Hij zegt dat hij weinig ervaring met 1320 

boekhouding heeft, maar hij bereid is om dit te leren. Hij gelooft dat hij goede 

uitleg van ervaren mensen kan krijgen en ook aanstaande jaren kan helpen. Hij 

vermeldt dat hij gelooft dat hij geschikt is voor deze commissie. Robin reageert dat 

dit hem een goed idee en gezellig lijkt. Hij stelt voor om een inwerkdag in te 

plannen, mochten zij verkozen worden.  1325 

 Marit stelt zich daarna verkiesbaar. Ze vermeldt dat zij graag wil zien hoe 

Bart te werk gaat in SnelStart, aangezien zij dit alleen van de ABC kent. Ze zegt dat 

ze ook Sverre graag een beetje in de gaten wil houden en dat ze al ervaring heeft 

met SnelStart.  

 1330 

Floris stelt dat er nu vier kandidaten zijn voor de KasCo en zegt dat dit aantal vorig 

jaar geen problemen heeft opgeleverd. Hij vraagt of er nog vragen zijn aan de 

kandidaten die zich net verkiesbaar hebben gesteld. Rens vraagt aan Marit en 

Xander of zij beloven dat zij niet alles zullen doen wat Michael en Robin zeggen. 

Bart sluit zich hierbij aan. Xander zegt dat hij ook zijn verstand zal gebruiken.  1335 

 Rens vermeldt dat er eerder onderling een toezegging was gegeven op dat 

de KasCo ook de boekhouding van de SLA zou controleren, maar hij zou graag op 

deze ALV een bevestiging ontvangen. Rens vraagt daarom of de aanstaande 

Kascontrolecommissie de boekhouding van de SLA ook wil controleren. Hij belooft 

dat hij als penningmeester van de SLA de boekhouding zo netjes mogelijk zal 1340 

proberen te houden. Robin stemt hier mee in namens de KasCo en stelt voor om 

snel hiervoor samen te komen.  

 

Floris dient de motie in om de stemming van de gehele KasCo in één keer te doen. 

De motie wordt per acclamatie behandeld. De motie wordt per acclamatie 1345 

aangenomen.  

 

Er wordt overgegaan op de stemming van de KasCo 2020-2021, die bestaat uit 

Michael, Robin, Xander en Marit. De uitslag is als volgt: 

 1350 

Voor:    15   

Tegen:     0   

Blanco:     0   

Onthouding:     3 

 1355 

De KasCo voor 2020-2021, zoals hierboven beschreven, is bij deze ingestemd. 

 

26. WVTTK 
Er is verder niets ter tafel gekomen. 
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27. Rondvraag 1360 

- Sam vraagt aan Floris hoe de hamer voelt. Floris zegt dat zijn hamer van de 

Ikea top is, maar dat hij de volgende keer toch liever de traditionele hamer 

gebruikt.  

- Sam vraagt of het bestuur er zin in heeft. Het 75ste bestuur heeft er zin in.   

 1365 

28. Sluiting Overdracht ACD-bestuur 
Voorzitter Floris Blom sluit de vergadering om 23:12 uur. 


