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1. Opening 
Voorzitter Floris Blom opent de vergadering om 19:18 uur. 

 

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

 

1. Opening 

2. Agenda 

3. Vaststellen notulen ALV 29-09-2020 

4. Ingekomen stukken 10 

5. Mededelingen 

6. Halfjaarlijkse update ACD & ABC 

7. Update Acquisitiecommissie 

8. Update Realisatie Bestuur 74 

9. Financieel halfjaarverslag ACD 15 

10. Financieel halfjaarverslag ABC 

11. Rapport Kascontrolecommissie ACD 

12. Verkiezing Sollicitatiecommissie 

13. Update SLA 

14. W.V.T.T.K.  20 

15. Rondvraag 

16. Sluiting 

De agenda wordt goedgekeurd. 

 

3. Vaststellen notulen ALV 29-09-2020 25 

Michelle merkt op dat op regel 1366 bij agendapunt 28 “Sluiting Overdracht ACD-

bestuur” veranderd moet worden naar “Sluiting”. Ze excuseert zich voor haar 

slordigheid en vraagt of de laatste versie van de notulen van de Wissel-ALV op 29 

september 2020 goedgekeurd kan worden onder voorwaarde dat het vermelde 

wordt verbeterd. 30 

De laatste versie van de notulen van de Wissel-ALV op 29 september 2020 wordt 

goedgekeurd.  De volgende wijziging zal aangebracht worden:  

Bij regel 1366 wordt ”Sluiting Overdracht ACD-bestuur” veranderd naar 

“Sluiting”.  

De opnames van deze ALV zullen verwijderd worden. 35 

 

4. Ingekomen stukken 
Overige ingekomen stukken: 

- Motivatiebrief Sollicitatiecommissie (SoCo) Jari Hoffmann 

- Motivatiebrief SoCo Joran Timmerman 40 

- Motivatiebrief SoCo Daan Jellema  
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Floris stelt voor om bovenstaande motivatiebrieven te bespreken bij agendapunt 

12 “Verkiezing Sollicitatiecommissie”. Hier is geen bezwaar tegen.  

 

Er zijn geen machtigingen binnengekomen.   45 

 

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 50 

de opnames verwijderd worden. 

- Deze ALV wordt online gehouden. 

- Voor stemmingen over personen zal Strawpoll gebruikt worden. Voor 

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

niet in de mogelijkheid zijn hun camera aan te zetten, moet dit gemeld 55 

worden in de chat. Hij vermeldt dat er dan mogelijk met de “Raise Hand”-

functie in Zoom gestemd kan worden.  

- Floris benoemt dat iedereen op mute moet blijven; zijn medebestuursleden 

zullen mensen de beurt geven om te praten, aangezien hij zelf niet goed in 

staat is om de aanwezigen in de gaten te houden. Hiermee wordt gepoogd 60 

de ALV gestroomlijnd te laten verlopen.  

 

Er zijn geen mededelingen vanuit de ALV. 

 

6. Halfjaarlijkse update ACD & ABC 65 

Floris presenteert de halfjaarlijkse update van het ACD en de Activiteiten en 

Barcommissie (ABC) aan de hand van een PowerPoint-presentatie. Hij begint met 

de toelichting dat de opzet van de updates dit jaar veranderd is, waardoor hij niet 

beide updates compleet in zijn eentje zal vertellen. Hij zegt dat men niet naar een 

monoloog van hem hoeft te luisteren over de update van zowel het ACD als de ABC. 70 

In plaats daarvan zal ieder bestuurslid aan de hand van een PowerPoint-

presentatie vertellen over zijn/haar eigen bezigheden in het afgelopen halfjaar. Hij 

noemt ook dat Bart dit tijdens agendapunt 8 “Update Realisatie Bestuur 74” en 

agendapunt 9 “Financieel halfjaarverslag ACD” zal doen. Barts overige bezigheden 

zullen kort door Floris benoemd worden. Hij hoopt dat de leden hiermee een beter 75 

beeld krijgen van wat de bezigheden van de bestuursleden zijn geweest in plaats 

van dat alleen het beleidsplan wordt nagelopen. Daarnaast vermeldt hij dat hij zo 

hoopt dat alles wat korter en bondiger verteld kan worden, behalve als er vragen 

zijn. Floris verzoekt om vragen aan het einde van de dia te stellen.  

 Floris begint de PowerPoint-presentatie door te vertellen over zijn 80 

werkzaamheden bij de ABC aan de hand van de dia getiteld “ABC”. Hij vermeldt 

dat de ABC dit jaar uit acht leden bestaat, aangezien deze commissie ook het 

takenpakket van de sportcommissie op zich heeft genomen. In september zijn er 
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volgens hem nog een aantal geslaagde borrels georganiseerd bij de Oerknal. Floris 

vermeldt dat deze borrels door de coronamaatregelen direct na de wissel van het 85 

bestuur niet meer konden plaatsvinden. Desondanks heeft de ABC nog wel andere 

activiteiten georganiseerd, zoals een voetbaltoernooi, een Among Us-avond, een 

pubquiz en een Baking Bad-activiteit. Verder heeft de ABC de “Top 75 des ACDs” 

gemaakt, een tophitlijst voor het ACD. Door de problemen met het over datum 

gaan van de voorraad heeft de ABC in november een groot deel van de frisdrank 90 

aan de voedselbank gedoneerd. Floris laat op de dia een foto zien, waarop hij en 

Maartje poseren voor het gedoneerde fris aan de voedselbank. Hij zegt dat de 

komende weken nog meer aan de over datum voorraad gedaan zal worden en 

benoemt enkele ABC-activiteiten die nog georganiseerd gaan worden. Allereerst 

zal er vrijdag een online borrel worden georganiseerd via het platform Gather 95 

Town. Daarna komt er een bonding activiteit aan met Helios, de vereniging voor 

Neerlandistiek aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). In maart gaat de ABC 

met de voorraad bezig en komt er een cocktailworkshop aan, waarbij de ABC 

cocktailpakketten zal afleveren aan de deelnemers. Het wordt ook mogelijk om 

een speciaalbierpakket te bestellen. De bieren uit het UvA-hok zullen dan door de 100 

ABC bij de deelnemers worden thuisgebracht. Hij eindigt de dia met de vermelding 

dat er later in het jaar nog gekeken zal worden naar mogelijkheden om meer 

sportactiviteiten en fysieke activiteiten te organiseren. Floris vraagt of er vragen 

zijn. Er zijn geen vragen.  

 Floris vervolgt de PowerPoint-presentatie met de dia getiteld “Overige 105 

Bezigheden”. Hij vermeldt dat hij, naast algemene voorzitterstaken, ook bezig is 

geweest met het voorzitten van Stichting Brainwave. Van deze stichting komt 

binnenkort een nieuw bestuur, aangezien de UvA-broertjesverenigingen 

gewisseld zijn. In dit nieuwe bestuur zal hij opnieuw als voorzitter plaatsnemen. 

De Stichting Brainwave is nog bezig met het regelen van de alcoholvergunning, 110 

maar door corona en personeelswisselingen is dat door de faculteit op een lager 

pitje gezet. Hij vermeldt dat het regelen van de alcoholvergunning binnenkort 

weer wordt opgepakt en hij hoopt dat het regelen van deze vergunning eind 2021 

is afgerond. Verder is hij ook van plan om plaats te nemen in de Fluxcommissie om 

voorbereidingen te treffen, mocht Flux doorgaan dit jaar. Als laatste heeft hij zich 115 

nog beziggehouden met de raad van toezicht van het PAC-bestuur, aangezien dit 

PAC-symposium volgende maand in online vorm wordt georganiseerd. Hij 

vermeldt dat PAC hier nog wel enkele problemen mee had. Floris vraagt of er 

vragen zijn. Er zijn geen vragen.  

 Dan vertelt Floris nog kort over de werkzaamheden van Bart aan de hand 120 

van de dia getiteld “Penningmeester”. Op deze dia staan de Feestcommissie en 

Wintersportcommissie vermeld. Floris benoemt dat Bart de verantwoordelijkheid 

voor de Feestcommissie dit jaar van Floris heeft overgenomen, maar dat deze 

commissie helaas nog geen diner heeft kunnen organiseren. Zodra de maatregelen 

dit toelaten, organiseert de Feestcommissie nog met liefde een diner. Daarnaast is 125 

Bart verantwoordelijk geweest voor de Wintersportcommissie die zich heeft 
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beziggehouden met de wintersportreis. Ook al is deze reis niet doorgegaan door 

de huidige maatregelen, toch vindt Floris dat de goede inzet van deze commissie 

tijdens de voorbereidingen voor de reis wel genoemd moet worden. Hij wil de 

Wintersportcommissie hiervoor bedanken. Floris vraagt of er vragen zijn over 130 

Barts vermelde bezigheden. Er zijn geen vragen.   

 Vervolgens geeft Floris het woord aan Michelle. Ze zegt dat ze zich als 

secretaris naast de gebruikelijke secretaristaken ook bekommerd heeft om de 

Promotiecommissie (PromoCie). Aan het begin van het jaar heeft Michelle samen 

met Jari een nieuwe promotieplanning gemaakt, waarbij alle promotie van zowel 135 

binnen als buiten het ACD en alle beschikbare sociale mediakanalen, zoals 

WhatsApp, Facebook en Instagram, in één overzicht te vinden zijn. Ze vermeldt 

dat het idee is dat een bestuurslid alle activiteiten in dit overzicht inplant en dan 

ook aangeeft op welke kanalen deze activiteit gepromoot moet worden; dit jaar 

doet Michelle deze planning. Commissies vragen via een Google Form hun 140 

promotie aan. Michelle vertelt dat deze opzet er hopelijk toe leidt dat er meer 

creativiteit overblijft voor de commissieleden van de PromoCie. De 

commissieleden kunnen kiezen voor welke activiteit zij het promotiemateriaal 

maken en posten dan ook deze activiteit; zo wordt het maken van 

promotiemateriaal meer een project en blijft er ook nog ruimte over voor andere 145 

creatieve projecten. Michelle vermeldt dat ze erg trots is op het werk van de 

commissieleden van de PromoCie en laat enkele mooie posters zien van ACD-

activiteiten en creatieve acties van deze commissie. Ze vermeldt dat er nog leuke 

acties vanuit de PromoCie aankomen, dus dat men vooral de sociale mediakanalen 

in de gaten moet houden. Michelle vraagt of er vragen zijn. Er zijn geen vragen. 150 

 Daarna vervolgt Michelle de PowerPoint-presentatie met de dia getiteld 

“Blad” en vertelt over haar werkzaamheden voor het ledenblad ACiD. Ze vertelt 

dat het eerste blad al bij de leden binnen is en ze hier goede reacties over heeft 

gehoord. Ze zegt dat ze erg blij is met de Bladcommissie en de inspiratie die zij 

allemaal meebrengt. Ze gelooft dat er een goede balans op het moment is van 155 

studie/chemie gerelateerde en meer socialere stukken. Ze vermeldt dat dit eerste 

blad ook gelijk het laatste blad is dat via BladNL is gedrukt, aangezien het contract 

met BladNL is verlopen en niet is verlengd. Hierdoor moest er gezocht worden 

naar een nieuwe drukker en naast kosten is hierbij ook gelet op een juist formaat 

van het blad, soortgelijk aan de huidige editie, en goede drukkersinstellingen voor 160 

de editor. Van alle opties bleek Drukwerkdeal het meest geschikt. Een voordeel 

van deze drukker is ook dat per editie het aantal oplages bepaald kan worden, 

waardoor er makkelijker geschoven kan worden in oplages en zo ook kosten. 

Michelle zegt dat met het wisselen van drukker ook de nieuwe regel omtrent 

fysiek/digitaal ontvangen ingaat. Alleen mensen die hebben aangegeven het blad 165 

fysiek te willen ontvangen, zullen deze fysiek thuis geleverd krijgen. Michelle zegt 

dat leden het bestuur kunnen mailen als ze nog willen wisselen van fysiek naar 

digitaal en omgekeerd. Ze eindigt met de vermelding dat de tweede editie er aan 
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komt en laat de voorkant van de tweede editie van het blad zien. Ze vraagt of 

mensen vragen hebben. Er zijn geen vragen. 170 

 Vervolgens gaat Michelle door met de dia getiteld “VOLA” en vertelt over 

de Verenigde Oud-Leden ACD (VOLA). Ze begint met de vermelding dat met de 

start van het lustrumjaar ook weer leven in de VOLA is gekomen. Er zijn dit jaar 

twee nieuwe aanmeldingen geweest en vanaf nu is het mogelijk om digitaal een 

VOLA-inschrijfformulier in te vullen, welke zowel beschikbaar is in een 175 

Nederlandse als Engelse versie. Michelle vermeldt dat de VOLA-leden elke keer 

zijn uitgenodigd voor de online symposia en lezingen en dat het leuk was om te 

zien hoe er VOLA-leden bij deze activiteiten verschenen. Ze zegt dat er dit jaar voor 

het eerst naar alle afgestudeerde bachelor- en masterstudenten een alumnibrief is 

uitgegaan om hen te wijzen op de mogelijkheden om bij het ACD betrokken te 180 

blijven. Ze verwacht dat de VOLA met de reünie activiteiten van de Stichting 

Lustrum ACD (SLA) in het vooruitzicht mogelijk nog wel zal doorgroeien. Michelle 

vraagt of er vragen zijn over deze VOLA-update. Er zijn geen vragen. 

 Michelle eindigt haar gedeelte van de PowerPoint-presentatie met de dia 

getiteld “ONCS” en geeft een update over de stand van zaken voor de Open 185 

Nederlandse Chemie Sportdagen (ONCS). Ze vertelt dat de voorbereiding ondanks 

de coronamaatregelen in volle gang is en dat er een coronaplan voor deze dagen 

is opgesteld. Het evenement is teruggeschroefd naar een eendaags 

sportevenement met een afsluitend diner en zal alleen doorgang vinden bij het 

laagste risiconiveau. Dit risiconiveau is vergelijkbaar aan de situatie van de 190 

afgelopen zomer. Mocht dit het geval zijn, dan vindt de ONCS plaats in Eindhoven. 

Michelle eindigt met de vermelding dat meer informatie over de inschrijvingen en 

het evenement binnenkort volgt.  Ze vraagt of er vragen zijn. Er zijn geen vragen. 

 Hierna krijgt Nadav als Commissaris Educatie het woord, die ook zijn 

gedane werkzaamheden aan de hand van dia’s presenteert. Allereerst benoemt hij 195 

zijn onderwijsgerelateerde bezigheden aan de hand van de dia getiteld 

“Onderwijszaken”. Hij vertelt dat de boekhandel Athenaeum gestopt is met het 

leveren van studieboeken aan alle universiteiten vanwege financiële problemen 

en de coronapandemie. Om deze reden heeft hij een nieuwe boekenleverancier 

gezocht. Hij vermeldt dat hij in de zoektocht is uitgekomen bij bol.com. Via dit 200 

bedrijf kunnen het hele jaar door boeken besteld worden met korting, mits deze 

boeken in Nederland geleverd kunnen worden. Vanwege de Brexit zijn enkele 

boeken op het moment niet verkrijgbaar.  Er is het gehele jaar een kortingscode 

beschikbaar op de ACD-website om de boeken via bol.com met vijf procent korting 

te bestellen. Hij vermeldt dat het ACD tevens commissie krijgt, als men via de 205 

affiliatielinks op de ACD-website de bol.com site opent en de gewilde aankopen 

doet. Op de studieboeken krijgt het ACD acht procent commissie; op alle ander 

producten die men in dezelfde sessie koopt drie, zes of acht procent commissie. 

Hij vermeldt dat men dus op deze manier het ACD kan sponsoren. Het ACD kan 

niet zien wat ieder gekocht heeft, maar wel hoeveel ieder heeft uitgegeven. Hij 210 

eindigt zijn update over de boekenverkoop met de vermelding dat de nieuwe 
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boekenleverancier bol.com zo hopelijk meehelpt aan de ACD-acquisitie voor dit 

jaar. 

 Nadav benoemt vervolgens het bijwerken van de tentamenbank, wat een 

stuk minder werk is volgens hem nu deze tentamens niet meer ingescand hoeven 215 

worden. Hij bedankt iedereen voor het sturen van tentamens in het afgelopen 

halfjaar en moedigt hen aan dit te blijven doen door de tentamens te mailen naar 

de bestuursmail. Vervolgens vertelt hij over de vele contactmomenten met het 

Opleiding Coördinatie Team (OCT), waar hij ongeveer twee keer per maand een 

vergadering van heeft bijgewoond om goed overzicht te houden op alle nieuwe 220 

regels die erbij kwamen. Hij vertelt dat hij geprobeerd heeft op deze manier het 

studentenperspectief zo veel mogelijk mee te geven aan het opleidingsteam. 

Verder heeft hij de nodige inzichten geleverd voor het nieuwe curriculum dat 

vanaf volgend jaar ingaat. Hij benadrukt dat het nauwe contact met het 

opleidingsteam handig is en dat het huidige nauwe contact met name geldt voor 225 

de bacheloropleiding; voor de masteropleiding is het contact minder nauw. Hij 

spoort aan om op- en/of aanmerkingen over de opleiding naar het ACD te 

communiceren, zodat dit meegenomen kan worden naar een contactmoment. 

Volgens hem wordt er door het opleidingsteam zeker geluisterd. Hij vermeldt dat 

men ook altijd de Opleidingscommissie (OC) kan benaderen; hij heeft daar zelf 230 

minder contact mee gehad het afgelopen halfjaar. Dan gaat Nadav verder met de 

vermelding dat het contract met de labjassenleverancier Medical Werff is verlengd 

met vijf jaar tot het studiejaar 2025-2026. Hierdoor staat de labjassenprijs vast 

voor de komende vijf jaar. De nieuwe vastgestelde prijs is bijna een euro duurder. 

Hij vermeldt dat een vastgestelde prijs fijn is gezien de kostenstijging voor 235 

beschermende middelen door de pandemie. Hij vermeldt dat het ACD op alle 

aankopen vijf procent commissie krijgt. Vervolgens vertelt Nadav over de online 

oriëntatiemarkt van afgelopen november. Hierbij waren volgens hem veel 

enthousiaste PhD’ers aanwezig en hij heeft van veel kanten positieve reacties 

ontvangen. Hij hoopt dat de markt mensen geholpen heeft met het vinden van een 240 

project. Op de ACD-website kan men nog steeds de oriëntatiepagina vinden met 

daarop alle sprekers en hun onderwerpen. Hij moedigt de aanwezigen aan om 

deze pagina bij nieuwsgierigheid naar de onderzoeksgroepen nogmaals te 

bezoeken. In mei zal de volgende oriëntatiemarkt plaatsvinden. Nadav hoopt dat 

deze weer fysiek mogelijk is. Hij vraagt of er vragen zijn over zijn 245 

onderwijsgerelateerde bezigheden. Er zijn geen vragen.  

 Nadav gaat verder naar de volgende dia getiteld “En verder…”. Hij is het 

afgelopen halfjaar ook verantwoordelijk geweest voor het Allejaarsweekend 

(AJW). Dit weekend zou in november plaatsvinden, maar het is verzet naar mei. 

Hij vermeldt dat dit weekend zonder problemen gecanceld kan worden om deze 250 

in het eerste semester van 2021-2022 te organiseren met de volgens Nadav 

bedreven Xander, die de AJW-commissie leidt. Nadav gaat verder met zijn 

verantwoordelijkheid voor de Kommissie Opvang Eerstejaars Studenten (KOESt). 

Zoals vermeld op de Wissel-ALV van 29-09-2020, heeft er dit jaar geen 
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Eerstejaarsweekend (EJW) plaatsgevonden, maar zijn er wel verscheidene 255 

activiteiten geweest voor eerstejaarsstudenten om elkaar te leren kennen. Nadav 

vermeldt dat het weer tijd is voor een nieuwe KOESt om voorbereidingen te 

treffen voor aanstaand studiejaar om de eerstejaarsstudenten op te vangen. De 

inschrijvingen voor deze commissie zijn open en Nadav vertelt dat 

geïnteresseerden een mail kunnen sturen naar de KOESt-mail. Volgens hem zou 260 

het handig zijn als er twee ACD’ers in deze commissie plaatsnemen. Voor vragen 

kan men terecht bij Sam en met deze opmerking maakt Nadav een brug naar zijn 

laatste onderwerp. Hij vermeldt dat Sam na deze ALV Nadavs taken overneemt. 

Nadav vraagt of er vragen zijn. Er zijn geen vragen.  

 Vervolgens krijgt Bente als Commissaris Extern het woord en begint haar 265 

gedeelte met de dia getiteld “Lezingen en Excursies”. Bente vertelt dat er dit 

collegejaar nog geen excursies zijn georganiseerd. Ze zegt dat er wel excursies op 

de planning staan, maar dat het lastig is om de excursies te organiseren vanwege 

de coronamaatregelen van de afgelopen maanden. Het is nog niet zeker of de 

excursies dit of volgend collegejaar worden georganiseerd. Hierna vertelt Bente 270 

over de lezingen die het afgelopen jaar door de Lezingen- en ExcursieCommissie 

(LEC) georganiseerd zijn. Allereerst behandelt ze het online symposium van de 

SLA en de LEC genaamd “ACD Loves Earth”. Ze zegt dat het symposium over 

duurzaamheid en klimaat vier enthousiaste sprekers had, waarvan één 

internationale spreker uit Toronto. Ze vertelt dat het symposium een succes was 275 

en dat er meer dan vijftig personen aanwezig waren, waaronder bachelor-, 

master-, en VOLA-leden. Vervolgens vertelt Bente dat er in december een mini-

lezing over toxicologie met prof. dr. Paul Jennings en in januari een buitenaards 

leven lezing zijn georganiseerd. Deze waren ook geslaagd. Als laatste vertelt Bente 

over de PhD-lezing. Deze was helaas wat minder bezocht door het prachtige 280 

schaatsweer tijdens deze lezing, maar ze noemt dat het onderzoek mooi was en 

dat aanwezigen ervan hebben genoten. Bente vraagt of er vragen zijn. Er zijn geen 

vragen.  

 Hierna vertelt Bente verder over de Commissie Waardering Actieve Leden 

(CWAL) aan de hand van de dia getiteld “CWAL”. Deze commissie heeft dit jaar 285 

weer een vragenlijst opgestuurd naar alle actieve leden. Ze hoopt dat de actieve 

leden hiervan genoten hebben; volgens Bente het bestuur in elk geval wel. Ze 

vertelt dat de CWAL ook één activiteit heeft georganiseerd, namelijk schilderen 

met Bob Ross. Deze activiteit heeft vele meesterwerken opgeleverd, aldus Bente. 

Ze laat enkele voorbeelden zien en grapt dat het meesterwerk van Yol 290 

waarschijnlijk nog mooier was. Als laatste vermeldt Bente dat de CWAL aan het 

einde van het jaar een groot evenement zal organiseren, online of fysiek. Ze hoopt 

fysiek, maar ook online hoopt ze het een groot succes te zien worden. Ze is 

benieuwd naar de activiteit en hoopt dat de actieve leden dit ook zijn. Ze vraagt of 

er vragen zijn. Er zijn geen vragen. Bente vermeldt dat haar acquisitie-update later 295 

komt, bij agendapunt 7 “Update Acquisitiecommissie”.  
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 Dan wordt het woord gegeven aan de Commissaris Intern Jari die vertelt 

over wat hij het afgelopen halfjaar heeft gedaan aan de hand van de dia getiteld 

“ICT”. Hij begint bij de ICT-commissie die volgens hem veel gedaan heeft. Hij 

vertelt dat de website een geüpdatete Frequently Asked Questions (FAQ) heeft. 300 

Verder is er een nieuwe plug-in die het mogelijk maakt om inschrijvingen voor 

activiteiten via de website te doen. Deze plug-in wordt op het moment nog getest, 

maar zal hopelijk dit semester in gebruik genomen kunnen worden. Jari gaat 

verder met vertellen over de ACD-app waar een hoop voor gebeurd is en welke 

ook al was vermeld op de vorige ALV. Voor deze app is het afgelopen jaar gewerkt 305 

aan een grote update door Rob Kunst.  Jari vermeldt dat de app nu gebruikt kan 

worden met de nieuwe iPad en de nieuwe iZettle. Ook is het makkelijker om een 

overzicht van btw-tarieven te vinden met de verschillende btw-percentages 

gescheiden, wat fijn is voor de penningmeester van de ABC. De rechten van 

verschillende accounts zijn overzichtelijker weer te geven. Hier kan je nu ook 310 

makkelijker op sorteren, als je de accounts bekijkt. De app is erg 

gebruiksvriendelijk geworden, aldus Jari. Rob heeft hier langer over gedaan dan 

origineel het idee was, maar er moest veel achter de schermen van de app 

gebeuren.  Rob heeft een nieuwe database gebouwd die efficiënter werkt. Deze 

update moet alleen nog getest en vervolgens geïnstalleerd worden op de nieuwe 315 

iPad, zodat deze in gebruik genomen kan worden. Jari vermeldt dat hij het jammer 

vindt dat er geen activiteiten zijn. Op de lange termijn komt er een ACD-

kassawebsite aan. Dit is een website waar het ACD en de ABC een beter overzicht 

kunnen vinden van de financiën en massamails kunnen sturen naar mensen die 

volgens het systeem in het rood staan. Zaken achter de schermen kunnen 320 

makkelijker worden aangepast. Jari laat vervolgens meerdere 

schermafbeeldingen zien van hoe de geüpdatete app eruit ziet. De 

schermafbeeldingen laten zien hoe het niet meer mogelijk zal zijn om contant te 

betalen; hoe de rechten van een account makkelijker aangepast kunnen worden; 

hoe op accounts gefilterd kan worden; hoe het type toegang makkelijker te vinden 325 

is; hoe accounts bevroren kunnen worden, mogelijk ook automatisch voor 

bijvoorbeeld accounts die in de min staan; hoe er een btw-overzicht is voor btw-

hoog en btw-laag om het werk van de ABC-penningmeester hopelijk te 

vergemakkelijken en als laatste hoe er een tijdsperiode geselecteerd kan worden. 

Jari vraagt of er vragen zijn.  330 

 Sam vraagt grappend of Jari in de min staat, aangezien dit zichtbaar was op 

één van de dia’s. Jari grapt dat het maar lijkt alsof dit het geval is. Marit vraagt of 

er bij de btw-overzichten ook een btw-overzicht van het bier op de tap mogelijk 

is. Tori merkt op dat er gefilterd kan worden op product en Jari antwoordt dat het 

dus inderdaad mogelijk is om een btw-overzicht van bier op de tap te krijgen.  335 

 Yol merkt op dat er in de begroting 61 euro is uitgegeven aan de 

agendaplug-in voor de ACD-website en hij vraagt wat deze agendaplug-in precies 

inhoudt. Jari antwoordt dat deze plug-in ervoor zorgt dat evenementen op de ACD-

website ingepland kunnen worden. Hij vermeldt dat met de gratis versie maar één 
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evenement tegelijk ingepland kon worden. De huidige niet-gratis plug-in heeft 340 

meer mogelijkheden, waardoor er ook meer activiteiten ingepland kunnen 

worden in een overzichtelijke agenda, waarvoor men zich kan inschrijven. Yol 

merkt op dat deze plug-in nog niet te zien is op de website. Dit klopt volgens Jari, 

want de plug-in is nog niet in werking. Rens complimenteert de ICT-commissie 

met dat het er goed uitziet en dat de commissie goed bezig is geweest. Jari bedankt 345 

Rens. Rens raadt aan om voor het btw-overzicht samen met Marit te gaan zitten, 

zodat het precies duidelijk wordt wat een penningmeester voor een goed btw-

overzicht nodig heeft om zo onnodig werk te voorkomen. Jari antwoordt dat 

hierop wordt gelet door de ICT-commissie en dat er aan het begin van het proces 

ook overzichtsdocumenten zijn gemaakt met wat er allemaal hiervoor nodig is. Hij 350 

zegt dat Marit hierbij betrokken was. Verder vermeldt Jari dat hij het fijn vindt dat 

Tori met haar inzichten nu ook bij de ICT-commissie betrokken is.   

 Jari vertelt verder over de Eerstejaarscommissie (EJC) en de Master 

Activiteiten Commissie (MAC) aan de hand van de dia getiteld “EJC & MAC”. De EJC 

heeft een pubquiz en een Jackbox-avond georganiseerd en zal morgenavond weer 355 

een Jackbox-avond houden. Hij vermeldt dat hier animo voor was bij de 

eerstejaarsstudenten. Jari denkt dat de eerstejaarsstudenten makkelijker 

enthousiast te krijgen zijn voor online activiteiten vergeleken met andere 

jaarlagen, omdat ze normale activiteiten bij het ACD niet gewend zijn. Jari vertelt 

dat de MAC aan het begin van het jaar moeilijk op gang kwam. Het is moeilijk om 360 

masterleden te betrekken, helemaal omdat er geen grote fysieke introductie is 

geweest, aldus Jari. Hij vermeldt dat er laatst een grote teambuilding activiteit is 

georganiseerd voor zowel premasterstudenten als masterstudenten. Deze 

activiteit was in samenwerking met de opleiding georganiseerd, waardoor er een 

groter budget beschikbaar was dan normaal. Volgens Jari was deze activiteit zeer 365 

geslaagd. Verder gaat er ook meer samenwerking met de opleiding zijn wat betreft 

de promotie om de masterstudenten meer te betrekken bij de vereniging. Dit gaat 

onder andere door ACD-activiteiten ook te promoten via “Chemunity”, een 

initiatief van de juniorassistenten van de master. Chemunity heeft als doel om het 

community gevoel onder de mastertracks te verhogen. Jari vraagt of er vragen zijn. 370 

Er zijn geen vragen.  

 Tot slot vertelt Jari over de DecoratieCommissie (DeCo).  Hij vermeldt dat 

veel niet zullen weten wat de commissie inhoudt, aangezien deze commissie 

nieuw is. De DeCo is bedacht door Demi Snabilié en zal zich bezighouden met de 

versiering van zowel het hok van de UvA als de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. 375 

Rond bepaalde feestdagen kan deze commissie de hokken in thema versieren. 

Helaas kan er op het moment nog niet veel gedaan worden door deze commissie, 

omdat beide hokken dicht zijn. Desondanks vermeldt Jari dat het wel een leuk 

initiatief is en dat de commissie wordt opgezet, zodat er volgend jaar gebruik van 

gemaakt kan worden. Hij vermeldt dat de DeCo creatief is en zij een paaseiactie 380 

heeft bedacht. Hier volgt binnenkort meer informatie over. Jari vraagt of er vragen 

zijn.  
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 Tori vraagt wie er in de DeCo zitten. Jari antwoordt dat Demi en Jari in de 

DeCo plaatsnemen. Sam merkt op dat de leden van de ‘knutselcommissie’, een 

onofficiële commissie van leden die voorheen hielp knutselcreaties voor 385 

activiteiten in elkaar te zetten, mogelijk ook interesse zouden hebben om plaats te 

nemen in de DeCo. Yol geeft ook aan geïnteresseerd te zijn om in deze commissie 

plaats te nemen. Jari vermeldt dat hij het jammer vindt dat er op het moment niet 

veel geknutseld kan worden en bedankt Sam voor de suggestie om bij de 

‘knutselcommissie’ rond te vragen.  390 

 Dan wordt het woord weer gegeven aan Floris en hij gaat verder met de 

algemene zaken waar het bestuur zich mee bezig heeft gehouden aan de hand van 

de dia getiteld “Algemene Zaken”. Ten eerste benoemt hij de mentale gezondheid. 

Er is geprobeerd om vorige periode studeerzoomsessies te houden, zodat men 

samen kon studeren. Michelle en Floris gaan zich bezighouden met de opzet van 395 

een buddy-systeem tussen eerste- en ouderejaarsstudenten. Floris geeft toe dat 

dit mogelijk eerder opgezet had kunnen worden, maar volgens hem beter laat dan 

nooit. Hopelijk leidt dit tot meer contacten tussen eerste- en 

ouderejaarsstudenten, waarbij de ouderejaarsstudenten de eerstejaarsstudenten 

kunnen helpen met vragen. Floris vermeldt dat dit belangrijk is nu er voor de 400 

eerstejaarsstudenten ook een drukke periode aankomt. Floris vermeldt daarnaast 

het opendeurbeleid. Momenteel heeft het opendeurbeleid het erg zwaar onder de 

coronamaatregelen. Zelfs de bestuursleden mogen op het moment niet in de ACD-

hokken aanwezig zijn. Het bestuur hoopt dit beleid weer voort te kunnen zetten. 

Als laatste zullen er weer feedbacksessies met de commissies worden ingepland 405 

die de afgelopen maanden actief zijn geweest. Na deze sessies zullen de witboeken 

weer worden bijgewerkt. Ten slotte heeft Floris nog wel de opmerking dat leden 

altijd welkom zijn om ideeën door te geven aan het bestuur of dat ze zich mogen 

melden als ze ergens mee willen helpen. Floris vraagt of er vragen zijn.  

Tori vraagt of studeerzoomsessies weer terugkomen. Floris antwoordt dat dit ligt 410 

aan de animo van de leden, aangezien de sessies de afgelopen keer niet een groot 

succes waren. Er zal worden geïnformeerd of men alleen behoefte heeft aan de 

studeerzoomsessies de week voor de tentamenweek of de hele periode door.  

 

7. Update Acquisitiecommissie  415 

Bente vraagt of er vragen zijn over het acquisitie-updatebestand dat op de website 

beschikbaar is om te bekijken. Rens vraagt of het mogelijk is dat Bente de leden 

langzaam door het acquisitie-updatebestand kan lopen. Bente antwoordt dat dit 

inderdaad mogelijk is en loopt de aanwezigen door het acquisitie-updatebestand 

heen per twee maanden, terwijl ze een aantal zaken onderstreept.  420 

 Bente begint met de vermelding dat de Acquisitiecommissie dit jaar minder 

leden heeft, namelijk vier personen in plaats van zes. De hoeveelheid 

gecontacteerde bedrijven is daarom volgens haar minder dan vorig jaar. Door 

corona zijn er meer afwijzingen en meer bedrijven die niet reageren. Ze vermeldt 

dat er echter ook wat successen zijn geweest. In de maanden september en 425 
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oktober is er een overeenkomst met Gupta Strategists gesloten voor 200 euro per 

geselecteerde deelnemer. Er was één deelnemer, dus het bedrag is daardoor 

neergekomen op 200 euro. Daarnaast is het jaarlijkse contract met Mercachem 

verlengd voor 100 euro. Voor SchoolKitchen is een vacature geplaatst voor 100 

euro. Bente vertelt dat eind januari herinneringen naar een aantal bedrijven zijn 430 

gestuurd. De Acquisitiecommissie is in gesprek met Elsevier en BioBTX. 

AkzoNobel wil geen overeenkomst aangaan.  

 Bente gaat dan verder met de maanden november en december. Ze zegt dat 

er minder bedrijven gecontacteerd zijn in deze maanden, aangezien men ook twee 

weken vakantie had. Er is wel voor SSL een vacature geplaatst in de om-de-435 

weekmail voor 150 euro. Voor de maanden januari en februari is er één afwijzing. 

Bente vraagt of er vragen zijn. 

 Rens bedankt Bente en raadt de Acquisitiecommissie aan om met dezelfde 

motivatie door te gaan. Bente antwoordt dat Sam weer terug is om te helpen bij 

de Acquisitiecommissie.  440 

 Vervolgens stelt Sam de vraag aan alle aanwezigen van de ALV hoe nuttig 

men deze update vindt. Sam heeft het gevoel dat men het acquisitie-

updatebestand niet heeft doorgelezen en dat dit bestand men niet interesseert. Hij 

vermeldt dat deze update toentertijd is ingesteld als controle van de 

Acquisitiecommissie. Volgens Sam heeft de Acquisitiecommissie nu de zaken op 445 

orde en is de controle overbodig. Michael reageert dat de Acquisitiecommissie in 

zijn tijd niet werd gecontroleerd. Hij is bang dat controle weer nodig wordt, zodra 

deze commissie niet meer gecontroleerd wordt. Sam merkt op dat hij de controle 

zelf niet erg vindt, maar dat hij zorgen heeft over hoe alle leden dit bestand kunnen 

inzien. Hij weet niet hoe gepast dit is tegenover de bedrijven, met name degene 450 

die het ACD niet willen sponsoren. Rens antwoordt dat hij Sams zorgen begrijpt, 

maar dat bedrijven zelf terugmailen met een afwijzing. Rens is het eens met 

Michael dat de ALV dit bestand moet kunnen inzien en oppert dat dit acquisitie-

updatebestand als bijlage aan de (half)jaarverslagen meegestuurd zou kunnen 

worden. Volgens Rens zou dit bestand dan alleen behandeld kunnen worden op 455 

de ALV, als er iets aan de hand is. Zolang de norm gehaald wordt, is behandeling 

van het acquisitie-updatebestand niet nodig, aldus Rens. Sam antwoordt dat dit 

inderdaad een goed idee is om mee te nemen. Robin oppert het idee om het 

acquisitie-updatebestand na de ALV van de website te verwijderen. Sam werpt 

tegen dat het dan wel als een relevant stuk verdwijnt en Floris voegt toe dat het 460 

bestand dan ook niet als bijlage bij het jaarverslag toegevoegd kan worden. Siza 

zegt dat het goed is om te letten op wat er op de website wordt gezet, maar heeft 

met het acquisitie-updatebestand op de website geen probleem. Ze is ook 

voorstander van Rens’ idee om het als bijlage bij het jaarverslag te voegen. Ze zegt 

dat ze de acquisitie-update relevant vindt om op te brengen tijdens de ALV. 465 

Michael voegt aan de discussie toe dat een bedrijf communiceert met het ACD, niet 

alleen de Acquisitiecommissie, waardoor de ALV hier ook invloed op heeft. De 

communicatie is daardoor tussen de bedrijven en alle ACD-leden, aldus Michael.  
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 Lars zegt dat dit acquisitie-updatebestand ook voordeel kan hebben voor 

latere jaren. Bente beaamt dat dit bestand erg fijn is en houvast biedt voor het 470 

vinden van goede samenwerkingen. Bente wil dit bestand behouden, maar over 

de vorm zichtbaar op de ALV valt te discussiëren. Rens voegt nog toe dat iedereen 

dit acquisitie-updatebestand kan inzien door deel te nemen aan de 

Acquisitiecommissie. Daarnaast komen bedrijven die het ACD sponsoren via dit 

bestand juist extra goed uit de verf, aldus Rens. Het bestuur zal in elk geval kijken 475 

naar de vorm waarop dit acquisitie-updatebestand op een ALV wordt 

gepresenteerd. Sam eindigt het agendapunt door de aanwezigen aan te moedigen 

om bij de Acquisitiecommissie te komen.  

 

8. Update Realisatie Bestuur 74  480 

Bart presenteert de update van de realisatie van bestuur 74 aan de hand van de 

ingestuurde balans en de debiteuren en crediteuren van zowel het ACD als de ABC 

met daarop de aanpassingen gemarkeerd. Hij begint met de vermelding dat er bij 

de Wissel-ALV van 29-09-2020 naar voren was gekomen dat het ACD een post op 

de crediteurenkant had staan, wat niet verwerkt stond bij de ABC-debiteuren. Bart 485 

vertelt dat de crediteurenpost van het ACD 2.373,21 euro bedroeg en dat een groot 

gedeelte hiervan voor de ABC was. Bij de ABC miste op de debiteurenpost het 

bedrag van 41,25 euro van de iPad LEC en MAC. Dit bedrag was pas later 

gedeclareerd, doordat uitgaven van de LEC en de MAC pas later betaald werden 

door het ACD. Bart vermeldt dat met de toevoeging van dit bedrag bij de ABC 490 

debiteurenpost “iZettle 20”, “Belasting Q4 2019” en “iPad LEC & MAC” nu wel 

uitkomen op de 1.678,50 euro die het ACD op dat moment aan crediteuren naar 

de ABC had. Hiermee is ook gelijk het eigen vermogen van het ACD aangepast, wat 

daardoor ook gemarkeerd is. Bart vraagt of er vragen zijn.  

 Michael vraagt waarom het totaalbedrag van debiteuren van de ABC en het 495 

bedrag voor de “ABC”-crediteur van het ACD nog steeds verschillende bedragen 

zijn. Bart antwoordt dat “Fris” geen crediteur is van het ACD en dat men alleen de 

bedragen van “iZettle 20”, “Belasting Q4 2019” en “iPad LEC & MAC” moet hebben. 

Michael antwoordt dat hij het nu begrijpt. Rens vraagt of hij goed ziet dat de ACD-

balans niet in balans is. Bart antwoordt dat dit inderdaad klopt; de voorraad staat 500 

er niet op. Er wordt besloten om de balans later opnieuw aan de ALV te laten zien, 

met dan wel de voorraad erbij. Dit zal gedaan worden bij agendapunt 14 

“W.V.T.T.K.”. Er zijn verder geen vragen.  

 

9. Financieel halfjaarverslag ACD  505 

Bart presenteert het financieel halfjaarverslag van het ACD aan de hand van de 

ingestuurde halfjaarlijkse realisatie die loopt tot 1 januari 2021.  

 Eerst bespreekt Bart de winst- en verliesrekening en begint met de 

inkomstenkant. Hij vermeldt dat er 57 nieuwe bachelorleden, volgens 

verwachting, en 54 nieuwe masterleden zijn. Er zijn al iets meer nieuwe 510 
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masterleden dan verwacht. Bart vermeldt dat de subsidie van augustus tot en met 

december al van de UvA ontvangen is. De rest van de UVA-subsidie wordt in de 

komende paar maanden, het tweede semester, uitgekeerd. De subsidie van de VU 

wordt ook in het tweede semester uitgekeerd. De verwachting is dat dit zal 

neerkomen op het begrote bedrag. De inboedelvergoeding van 2.000 euro is nog 515 

niet binnen, want momenteel kan het hok niet opnieuw ingericht worden. Bart 

zegt dat er nu 70 euro aan reguliere donaties binnen is van de 100 euro die is 

begroot. Hij vertelt dat er een grote MAC-activiteit is georganiseerd die wordt 

betaald door de opleiding, zoals ook naar voren kwam in de update van de 

Commissaris Intern. Dit is meer dan de begrote 200 euro en vandaar dat er nu nog 520 

geen bedrag bij “Opleiding Masters” op de halfjaarlijkse realisatie staat. Verder is 

er al 31 euro vanuit de VOLA ontvangen en Bart zegt dat dit bedrag nog weinig is, 

doordat de machtigingen zijn verwerkt na 1 januari. In totaal is er voor donaties 

101 euro binnen. Door de Acquisitiecommissie is er tot 1 januari 453,89 euro 

opgehaald. Bart vermeldt dat het bedrag van 53,89 euro voor Athenaeum niet de 525 

boekverkoop van het begin van het studiejaar bedraagt. De Athenaeum affiliatie 

voor deze boekverkoop is na januari overgemaakt en komt er dus nog bij. Bart zegt 

dat het mogelijk moeilijk wordt om het begrote bedrag voor acquisitie van 3.000 

euro te behalen. Op merchandise is 132,10 euro winst gemaakt. Verder vermeldt 

Bart dat er een financiële meevaller is. Het restaurant van de 530 

BuitenlandExcursieCommissie (BEC) heeft na een halfjaar de aanbetaling van 464 

euro terugbetaald. Daarnaast is er nog een klein bedrag aan afschrijvingen. Bart 

heeft de “syllabi UvA”, die al jaren op de creditkant van de balans staat, verwijderd 

en op onvoorzien geboekt. Dit maakt de onvoorziene inkomsten in totaal 473,21 

euro. De totale inkomsten bedragen daardoor 4.819,89 euro.  535 

 Vervolgens gaat Bart door naar de uitgaven. De bestuurskosten waren 

393,15 euro, iets lager dan verwacht. Voor drukwerk zijn er wel kosten gemaakt, 

90 euro, voor de constitutiekaartjes, maar de declaratie zal gebeuren na 1 januari. 

Dan staat er bij de post “Aanschaf en Onderhoud” (A&O) 5,71 euro voor 

kantoorartikelen. Er zijn onder andere mapbladen en batterijen gekocht.  Het geld 540 

voor de inboedel voor het VU-hok is nog niet gekregen en niet uitgegeven en 

daarom staat daar geen bedrag. Aan de boekhoudlaptop is 371,16 euro 

uitgegeven, waardoor de post A&O in totaal uitkomt op 376,87 euro. Voor 

representatie zijn geen kosten gemaakt. Bart vermeldt dat de constitutieborrel is 

gecanceld, maar dat hopelijk hier nog wel wat mee gedaan kan worden. Er zijn nog 545 

geen kosten gemaakt voor de bedankjes voor afgestudeerde actieve leden, 

aangezien de diploma-uitreiking was uitgesteld tot januari. De LEC had tot 1 

januari 2021 nog geen uitgeven gedaan.  

 Dan gaat Bart door naar de post “Vaste lasten”. De bankkosten waren 86,28 

euro, ongeveer gelijk met het begrote bedrag. De penningsoftware is een euro 550 

duurder geworden naar 76,79 euro. De hosting van de website is ook wat duurder 

geworden dan verwacht naar 90,87 euro. De verzekering hoeft pas later in het jaar 

betaald te worden. Dan zijn de transactiekosten van 68,53 euro heel erg laag 
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volgens Bart, omdat er weinig is uitgegeven. Bart vermeldt het ASVA-

lidmaatschap 12,50 euro heeft gekost en dat de developerslicentie nog niet 555 

betaald hoefde te worden. De kosten voor het Zoom-account waren voor de 

zekerheid voor een heel jaar begroot, maar er kan nu gebruik worden gemaakt 

van het gratis VU-Zoom-account. Daardoor zal het bedrag voor het Zoom-account 

blijven staan op 44,91 euro voor de rest van het jaar. De ‘Google Drive’-upgrade is 

aangeschaft voor 19,99 euro en de agenda plug-in van de website was 61,25 euro. 560 

Hierdoor komen de totale vaste lasten uit op 461,12 euro. Aan de ACiD is al 742,17 

euro uitgegeven. Het was aan het begin van het studiejaar nog wat duurder 

vanwege het contract met BladNL. De volgende bladen zullen goedkoper zijn en 

Bart verwacht onder het begrote budget van 1.500 euro te blijven. Bij de KOESt 

staat een bedrag van 191,98 euro. Hier was een misberekening gemaakt bij de 565 

verdeling van de kosten voor de activiteiten, waardoor er na 1 januari nog eens 

111 euro is overgemaakt naar NSA. Hierdoor komt de KOESt-uitgave uit op meer 

dan 300 euro in plaats van 191,98 euro. Bart zegt dat deze kosten nog steeds lager 

zijn dan verwacht, doordat er alternatieve activiteiten in plaats van een EJW zijn 

georganiseerd. De uitgaven voor ICT-zaken waren 55,65 euro. De EJC, MAC en de 570 

CWAL hebben nog geen kosten gemaakt voor activiteiten tot 1 januari 2021. De 

AJW-commissie heeft ook nog geen uitgaven gemaakt. Bart vermeldt dat de post 

“Reserveringen” zoals gebruikelijk aan het einde van jaar boekgehouden zal 

worden. Het ACD heeft de donatie van 1.850 euro aan de ABC gedaan. Verder is er 

bij de post “Onvoorzien” een afronding van 0,03 euro en overig van 12,22 euro, in 575 

totaal geeft dit een bedrag van 12,22 euro. De totale uitgaven komen hierdoor uit 

op 4.083,16 euro. Er is daardoor tot 1 januari een winst van 736,73 euro gemaakt. 

Bart vermeldt dat dit niet de bedoeling was en dat het komt door de weinige 

uitgaven van het eerste halfjaar.  

 Bart vervolgt met de bespreking van de balans met daaronder de 580 

debiteurenpost en de crediteurenpost. Aan de debetkant van de balans staat er 

een kaspost van 447,96 euro, een betaalrekeningpost van 1.2955,76 euro en een 

spaarrekeningpost van 1.7245,41 euro. De debiteurenpost van 1.361,25 euro 

bestaat uit acquisitiedebiteuren van wie het geld nog niet is ontvangen, omdat er 

nog geen dienst geleverd kon worden. De post “Vooruitbetaalde kosten” komt van 585 

de kosten voor het AJW-hostel van 1.410,00 euro. De post “BTW te vorderen laag” 

is 77,87 euro en de post “BTW te vorderen hoog” is 4.622,93 euro. De 

belastingdienstpost staat op een bedrag 1.888,99 euro en de voorraadpost op 

3.090,66 euro.  Aan de creditkant van de balans is post van het eigen vermogen 

33.417,15 euro en de post “Reserveringen” staat op 1.632,34 euro. Het bedrag 590 

voor de crediteurenpost is in totaal 316,20 euro. Onder dit bedrag valt ook een 

bedrag voor het BètaBroertjesWeekend (BBW) van 81,15 euro dat doorgeschoven 

moet worden naar de NSA. Bart vermeldt dat hij dacht dat hij dat allang had 

overgemaakt aan NSA, maar dat dit blijkbaar toch niet het geval was. Het bedrag 

van 81,15 euro zal gaan naar de studievereniging die verantwoordelijk wordt voor 595 

BBW en wordt na 1 januari overgemaakt. Bart vermeldt verder een “Oude 
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Crediteur” van 42 euro onder de crediteurenpost, waarvan hij niet weet welke 

deze precies is. In SnelStart staat er “leverancier onbekend” zonder een 

omschrijving, waardoor het moeilijk te achterhalen is. Verder is er een WBS-

element van de UvA van 176,55 euro die er al sinds 2017 staat. Bart zegt dat op 600 

een vorige ALV is voorgesteld om zaken die al meer dan 5 jaar staan weg te 

boeken, als er niet meer naar wordt gevraagd. Hij stelt voor dat bestuur 76 dit 

WBS-element van hun eindrealisatie kan afschrijven, als deze dan nog steeds niet 

is gedeclareerd. Bart vervolgt met de vermelding dat er ooit door iemand 16,50 

euro is overgemaakt naar de ACD-rekening in plaats van de ABC-rekening voor 605 

fris, waardoor dit bedrag ook bij crediteurenpost staat. Op de creditkant van de 

balans is de “BTW af te dragen hoog”-post 6.049,32 euro en de ABC-post 949,09 

euro. Met een winst van 736,73 euro komt het totaal aan zowel de debet- als 

creditkant uit op 43.100,83 euro. Bart vermeldt dat deze balans dus wel uitkomt, 

dat de voorraad eronder uitgesplitst staat en vraagt of er vragen zijn.  610 

 Michael vraagt wat de 31 euro van de VOLA inhoudt, als de machtigingen 

na 1 januari gebeurd zijn. Bart antwoordt dat dit bedrag komt van degenen die 

voor vorig jaar nog niet hadden betaald. Michael vraagt verder waarom er zoveel 

geld op de betaalrekening staat en dit niet op de spaarrekening wordt gezet. Bart 

antwoordt dat hij het geld van de betaalrekening naar de spaarrekening kan 615 

zetten. Michael antwoordt dat dit handig is voor als de betaalpas kwijtraakt.  

 Floris merkt op dat het gerealiseerde bedrag voor 57 bachelorleden, 

namelijk 989,49 euro, niet gelijk is aan het begrote bedrag voor 57 bachelorleden 

van 989,26 euro. Bart antwoordt dat hij dit ook niet begrijpt en denkt bij de 

begroting een kleine rekenfout te hebben begaan. De bedragen horen op hetzelfde 620 

uit te komen. Bart verontschuldigt zich hiervoor. Sam geeft een toelichting op het 

acquisitiebedrag met dat het huidige bedrag momenteel staat op 1.600 euro. Sam 

zegt dat hij ook de balans van de realisatie van bestuur 74 kan rechttrekken; de 

voorraad is 5.037,72 euro. Met de voorraad erin verwerkt is de balans wel in 

balans, aldus Sam. De ALV wil echter nog wel de gecorrigeerde balans zien, wat bij 625 

agendapunt 14 “W.V.T.T.K.” wordt gedaan. Floris vraagt of er nog verdere vragen 

zijn.  

 Marit vraagt wat de ABC-post bij de creditkant inhoudt. Bart antwoordt dat 

dit te maken heeft met de belasting die voorheen niet aan het einde van het jaar is 

afgeschreven naar 0,00 euro. Er is besloten om dit jaar wel de belasting af te 630 

schrijven, maar er moet nog goed uitgezocht worden hoe dit gedaan kan worden 

met terugwerkende kracht. Anders kan dit problemen met de boekhouding 

opleveren volgens Bart. Hij vermeldt dat deze post er vanaf volgend jaar niet meer 

zal staan. Marit reageert dat bij de ABC ook een post “BTW vorige jaren” van rond 

de 500 euro staat, wat het mogelijk nog steeds niet gelijk trekt. Bart herhaalt dat 635 

hij alles verder gaat uitzoeken. Hij doet de belofte om dit bij het afsluiten van zijn 

boekjaar recht te trekken, zodat het de jaren erna wel goed is.  

 Rens vraagt over de laptopkosten of er gekeken is naar meerdere opties 

voor laptops. Bart antwoordt dat dit gebeurd is. SnelStart vereist een laptop met 
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een processor van bepaalde capaciteit en vanuit de vereisten voor SnelStart is een 640 

zo goedkoop mogelijke laptop uitgezocht, aldus Bart.  

 Rens merkt verder op dat het ACD nu redelijk wat winst heeft gemaakt en 

vraagt of Bart mogelijk met geld wil gaan schuiven in de begroting. Volgens Rens 

kan er meer uitgegeven worden, helemaal met de acquisitie-inkomsten die nog 

zullen toenemen. Bart antwoordt dat hierover is nagedacht. Hij zegt dat de meeste 645 

commissies liever een fysieke activiteit organiseerden en daarom hebben gewacht 

met uitgaven maken. Hij zegt dat in het tweede semester waarschijnlijk meer geld 

wordt uitgegeven nu een fysieke activiteit minder waarschijnlijk lijkt. Verder 

merkt Bart op dat de commissies nog een groot budget hebben en hij niet weet of 

extra budget voor de commissies nut heeft, terwijl zij nog een volledig budget 650 

hebben. Rens werpt tegen dat zoveel budget er dan ook niet voor de commissies 

bijkomt. Bart reageert dat er eigenlijk een kleine verliesbegroting is opgesteld, dus 

bij gedane uitgaven zal er wel verlies gemaakt worden. Rens specificeert zijn vraag 

met dat hij wil weten wat er gaat gebeuren met geld dat over is van het Zoom-

account en de KOESt, aangezien hier geen uitgaven meer voor plaatsvinden. Bart 655 

antwoordt dat erover is nagedacht om het KOESt-budget ergens anders te 

besteden, maar dit geen grote invloed heeft met de commissies die nog hun budget 

hebben. Sam oppert dat het geld beter doorgeschoven kan worden naar volgend 

jaar, aangezien de commissies nog veel budget hebben. Rens is het met Sam eens 

en stelt voor om een reserve op te bouwen om groter uit te pakken, als er weer 660 

meer mogelijk is. Hij merkt op dat er ook een lustrumbestuur is dat nog wel geld 

wil ontvangen. Bart reageert dat er genoeg mogelijkheden zijn en weet niet of het 

nut heeft om het schuiven in budget nu te bespreken. Rens stelt voor om 

tussendoor, zodra er weer meer mogelijk is, in de budgetten te schuiven. Sam 

antwoordt dat het schuiven in budget op een ALV besloten moeten worden. Robin 665 

oppert om een nood-ALV in te lassen, wanneer er meer mogelijk wordt, om dit 

soort zaken verder te bespreken. Hier is de ALV het mee eens. Sam stelt verder 

voor dat de volgende penningmeester moet gaat kijken naar mogelijkheden voor 

een verliesbegroting en dat de ALV dan ook hierop is ingesteld en niet schrikt van 

een dergelijke begroting. Lars, Michael, Rens en Robin denken dat de ALV hier niet 670 

van zal schrikken.  

 

10. Financieel halfjaarverslag ABC 
Sverre presenteert het financieel halfjaarverslag van de ABC aan de hand van de 

ingestuurde halfjaarlijkse realisatie. Hij grapt dat hij voor de verliesbegroting zijn 675 

best heeft gedaan en begint met het bespreken van de uitgaven. Hij vermeldt dat 

de “Kostprijs voorraad”-post is begroot op 1.020 euro en dat er hiervan 291,04 

euro is gerealiseerd. Het gerealiseerde bedrag is afkomstig uit betalingen voor de 

eerstejaarsweek en de eerstejaarsborrel van eind studiejaar 2019-2020.  Er is een 

negatief bedrag voor activiteiten gerealiseerd. Sverre zegt dat er winst is gemaakt 680 

op de biercantus met Proton van vorig jaar. De bankkostenpost valt uit zoals 

verwacht. Het kerstdiner en de borrels konden niet doorgaan tot zover; Flux is nog 
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niet georganiseerd, dus vandaar dat hier nog geen kosten voor zijn. Voor de 

“Afschrijving voorraad”-post is bijna de begrote hoeveelheid gerealiseerd voor het 

fris. Sverre zegt dat bij deze “afschrijving voorraad”-post ook nog kosten voor bier 685 

komen dat over datum is gegaan begin februari. Hij vermeldt dat de ABC er alles 

aan gaat doen om het bedrag voor over datum waar te minimaliseren. Bij de post 

“Onvoorzien” zijn tot dusver geen uitgaven gemaakt. In totaal komen de 

gerealiseerde uitgaven neer op 1.310,25 euro.  

 Hierna vervolgt Sverre zijn update met de inkomstenkant. De inkomsten 690 

uit de post “Verkopen laag” is 116,83 euro, wat komt van de eerstejaarsweken. De 

post “Verkopen hoog” is gerealiseerd op 225 euro, wat komt van de 

eerstejaarsborrel van eind studiejaar 2019-2020. De ACD-bijdrage is 1.850 euro. 

Hij vermeldt dat statiegeld niet was meegenomen in de begroting, maar dat dit een 

bedrag van 41,60 euro heeft opgeleverd. Statiegeldbedragen zullen komende 695 

jaren naar de uitgavenkant verschuiven volgens hem, doordat er uiteindelijk op 

statiegeld vaak netto verlies wordt geleden. Niet alles met statiegeld wordt 

namelijk altijd goed ingeleverd, aldus Sverre. Het resultaat van de winst- en 

verliesrekening komt neer op een winst van 923,18 euro. Sverre vermeldt dat de 

ABC blij is met de ACD-bijdrage, aangezien zonder deze bijdrage er een verlies was 700 

geweest van een soortgelijk bedrag als de winst. Sverre vraagt of er vragen zijn. Er 

zijn geen vragen.  

  Dan vervolgt Sverre met de bespreking van de balans en begint bij de 

debetkant. Hij vermeldt dat ook de ABC veel geld op de rekening heeft staan en dat 

er nog steeds 2,80 euro staat voor de post “Kas”. Hij hoopt deze kaspost aan het 705 

einde van het jaar te verwerken. De post “Pofsysteem” staat op 554,43 euro en 

Sverre hoopt over de verdeling van dit pofsysteem aan het eind van het jaar met 

de nieuwe iPad meer inzicht te krijgen. De voorraadpost is 1.983,37 euro; de 

posten “BTW te vorderen hoog”, “BTW te vorderen laag” op de debetkant en “BTW 

af te dragen hoog” en “BTW af te dragen laag” op de creditkant is van kwartaal 710 

drie. De aangifte voor de btw-posten zijn gedaan eind januari en daardoor nog niet 

meegenomen op de balans die tot 1 januari 2021 is. Hierdoor staan de btw-posten 

er nog op. De post “belastingdienst” aan de debetkant wordt aan het eind van het 

jaar naar gekeken, net zoals bij de ACD-balans. Sverre gaat verder naar de 

creditkant en vermeldt dat het eigen vermogen 11.908,63 euro is. Met de post 715 

“BTW vorige jaren” en het resultaat van de winst- en verliesrekening op de 

creditkant erbij, komt de balans aan de debet- en creditkant uit op 13.440,01 euro. 

Sverre vraagt of er vragen zijn. Er zijn geen vragen.  

 

11. Rapport Kascontrolecommissie ACD 720 

Floris geeft het woord aan Robin namens de Kascontrolecommissie (KasCo) over 

de halfjaarlijkse realisatie van zowel de ABC als ACD. Robin begint met de 

vermelding dat de KasCo het jammer vindt dat iedereen elkaar door corona zo 

weinig ziet. Hij hoopt dat iedereen het volhoudt. Hij zegt dat er in de ingezonden 

brief van de KasCo de voor hen belangrijke punten genoteerd staan voor de ALV. 725 
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Hij vindt het onnodig om deze punten opnieuw op te noemen. De meeste punten 

zijn namelijk al vermeld door de penningmeesters. Hierna vraagt Robin of er 

vragen zijn.  

 Sam merkt op dat hij verbaasd was over de gebeurtenissen omtrent het 

wachtwoord die vermeld stonden in de KasCo’s ingezonden brief. Hij vraagt 730 

waarom het wachtwoord hetzelfde blijft, als het belangrijk is om het wachtwoord 

elk jaar te veranderen. Robin antwoordt dat het vermelde wachtwoord geen 

belangrijk wachtwoord is, aangezien men zonder de juiste documenten met dit 

wachtwoord niet veel kan verder. Het is volgens Robin echter wel handig als het 

wachtwoord bekend is bij degenen die dit moeten weten. Robin antwoordt dat het 735 

eerder een grapje was en dat alles omtrent het wachtwoord nu weer onder 

controle is. Michael voegt toe dat het ging om een traditie, het authentieke 

wachtwoord vanaf bestuur 69, die nu verloren is gegaan. De KasCo wilde graag 

publiekelijk klagen en is verder tevreden over het werk van de penningmeesters. 

Er zijn verder geen vragen.  740 

 

Voorzitter Floris Blom schorst de vergadering om 20:39 uur.  

Voorzitter Floris Blom heropent de vergadering om 20:55 uur.  

 

12. Verkiezing Sollicitatiecommissie 745 

Floris vermeldt dat er aantal aanmeldingen voor de SoCo binnen zijn en dat de 

motivatiebrieven van de geïnteresseerden te vinden zijn als ingezonden brief op 

de website. Hij stelt voor om alleen de motivatiebrief van Joran voor te lezen, 

aangezien Joran niet bij deze ALV aanwezig is. Jari en Daan zouden vragen naar 

aanleiding van hun brief zelf kunnen beantwoorden, aldus Floris. Er is hier geen 750 

bezwaar tegen. Floris leest daarom alleen de motivatiebrief van Joran voor, waarin 

Joran zijn motivatie toelicht om als extern lid toe te treden tot de SoCo 2021. Floris 

vermeldt dat vragen voor Joran aan Floris of aan Jari gesteld kunnen worden. Hij 

vraagt of er vragen zijn over Jorans motivatiebrief.  

 Rens vraagt of Joran niet uitgenodigd is voor deze ALV of dat Joran zelf niet 755 

aanwezig kon zijn. Floris antwoordt dat Joran uitgenodigd is, maar dat Joran heeft 

aangegeven dat het voor hem niet relevant was om bij de gehele ALV te zijn. 

Aangezien het niet bekend was op welk moment in de avond de verkiezing van de 

SoCo besproken zou worden, was het onhandig voor Joran om aanwezig te zijn bij 

deze ALV, aldus Floris. Er zijn verder geen vragen.  760 

 Floris geeft hierna Jari het woord om zijn motivatie toe te lichten voor 

toetreding tot de SoCo 2021 als huidig bestuurslid. Jari vermeldt dat hij nu 

anderhalf jaar bestuurservaring heeft; eerst als secretaris en daarna als 

Commissaris Intern. Hij zegt dat hij in die zin een redelijk brede bestuurservaring 

heeft en ook wel over aanpassingsvermogen betreffende corona beschikt. Dit zijn 765 

dan ook de punten waarop hij zou letten bij kandidaten tijdens de sollicitatie. Hij 

wil zich inzetten om een evenwichtig bestuur te vinden dat zich gemakkelijk kan 
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aanpassen aan de situatie en een leuk volgend jaar kan neerzetten. Jari vraagt of 

er vragen zijn over zijn motivatie. Er zijn geen vragen.  

 Floris geeft hierna Daan het woord om zijn motivatie toe te lichten voor 770 

toetreding tot de SoCo 2021 als algemeen lid. Daan begint met de vermelding dat 

hij gevraagd werd om deel te nemen aan de SoCo 2021 en dat dit hem wel 

leerzaam lijkt. Hij vermeldt dat hij onderhand een halfjaar in de studentenraad zit. 

Hij begeleidt voor deze raad ook een commissie, waardoor hij volgens hem inzicht 

heeft in wat een team goed doet functioneren. Hij heeft ook in de 775 

sollicitatiecommissie voor raadsassistenten gezeten. Daan vermeldt dat hij vanuit 

zijn master ook ervaring heeft met interviews. Het lijkt hem leuk en hij gelooft een 

goede toevoeging te zijn aan de SoCo 2021. Floris vraagt of er vragen voor Daan 

zijn over Daans motivatie. Er zijn geen vragen. 

 Floris vraagt hierna of er oud-bestuursleden of algemene leden aanwezig 780 

zijn die interesse hebben om zich verkiesbaar te stellen voor de SoCo 2021. Siza 

vermeldt dat zij zich wil aanmelden als oud-bestuurslid. Ze licht toe dat ze vorig 

jaar ook in de SoCo heeft gezeten en dat dit met één aanmelding een minder actief 

SoCo-jaar was. Ze is daarom enthousiast om nogmaals de SoCo in te gaan. Siza 

vertelt verder dat ze ook aan de Sollicitatie Procedure Evaluatie Commissie (SPEC) 785 

heeft deelgenomen, waardoor ze inzicht heeft gekregen in meerdere 

sollicitatieprocedures en zo ook meer in de sollicitatieprocedure voor het ACD. 

Floris vraagt of er vragen voor Siza zijn. Er zijn geen vragen. 

 Hierna vraagt Floris nogmaals of er aanwezigen zijn die zich willen 

aanmelden voor de sollicitatiecommissie. Er zijn geen verdere aanmeldingen.  790 

 

Floris dient de motie in om de voltallige sollicitatiecommissie bestaande uit Joran 

Timmerman, Jari Hoffmann, Daan Jellema en Siza Kuin in één keer in te stemmen. 

Deze motie wordt per acclamatie behandeld. Deze motie wordt per acclamatie 

aangenomen.  795 

 

Er wordt gestemd over de volledige sollicitatiecommissie 2021 bestaande uit Jari 

Hoffmann voor huidig bestuurslid, Siza Kuin voor oud-bestuurslid, Joran 

Timmerman voor extern lid en Daan Jellema voor algemeen lid. De uitslag is als 

volgt:  800 

 

Voor:     16         

Tegen:     2   

Blanco:     1   

Onthouding:  2 805 

 

Bij deze is de Sollicitatiecommissie 2021 in één keer ingestemd.  

 

 

 810 
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13. Update SLA 
Tori geeft een update over de bezigheden van de SLA aan de hand van enkele dia’s. 

Ze begint met de vermelding dat de dia’s van de SLA een ander format hebben om 

wat vrolijkheid te brengen op het einde van de ALV. Volgens haar is het een 

vreemd jaar om een lustrum te vieren met de huidige coronasituatie, maar de SLA 815 

heeft geprobeerd om de feestelijke opening naar de leden te brengen. Deze 

opening is online gehouden en er zijn best veel mensen op afgekomen. Het was 

een spelletjesavond met verscheidende spellen, zoals de Bingo die Sam had 

gewonnen. Na de rondes van vertier, heeft men geluisterd naar ACD-verhalen van 

oud-leden, waarna een aftelfilm werd gepresenteerd om te proosten op de 75ste 820 

verjaardag van het ACD. Volgens Tori was het een geslaagde en gezellige opening 

en is het lustrumjaar op deze manier toch nog feestelijk geopend.  

 Tori zegt verder dat er kort daarna een online-symposium in 

samenwerking met de LEC is georganiseerd, met het thema “ACD Loves Earth”.  

Tori bedankt de LEC voor de fijne samenwerking en hoopt dat, zodra het weer 825 

mag, een mooi groot symposium op de VU georganiseerd mag worden in het 

lustrumthema ‘Kroonjuwelen’.  

 Verder vertelt Tori over de “Project 75”-activiteiten, welke nu door de 

coronasituatie zodanig zijn uitgewerkt om er, als het lukt, elke maand één te 

organiseren. Ze hoopt dat zo het lustrum niet vergeten wordt en dat ACD’ers zo 830 

toch samen kunnen komen om dit lustrum te vieren. De eerste “Project 75”-

activiteit was de Murder Mystery, waar 9 teams meededen om de moord in het lab 

op te lossen. Tori vermeldt dat zij als SLA-bestuur erg genoten hebben om elk 

personage te spelen en grapt dat hun penningmeester toch niet zo onschuldig is 

als hij lijkt. Het was een gezellige avond met een grote opkomst.  835 

 De tweede “Project 75”-activiteit die plaatsvond was de Do It Yourself 

(DIY)-avond. Hier waren iets minder mensen op afgekomen, maar het was toch 

een mooie avond, aldus Tori. Er zijn op deze avond Pokémon geknutseld, lotion 

bars en tandpasta’s in elkaar gezet en men heeft kunnen genieten van 

zelfgemaakte ovenchips.  840 

 Als laatste “Project 75”-activiteit heeft de SLA een online Escape Room 

georganiseerd, waar veel teams hebben gestreden om te ontsnappen. Hier zijn 

veel mensen op afgekomen, wel 80 man. Tori wil alle leden bedanken die ondanks 

dat alles online is, toch hierop af zijn gekomen. Ze vindt het leuk dat een team van 

eerstejaarsstudenten heeft gewonnen en vermeldt dat het belangrijk is om de 845 

eerstejaarsstudenten bij de vereniging te betrekken. Tori vermeldt verder dat er 

hopelijk snel fysieke activiteiten volgen. Er komt een activiteit op 1 april en de 

planning is om te gaan lasergamen. Tori eindigt met de vermelding dat de SLA 

hoopt in de toekomst nog een groot feest te kunnen geven om zo ook het lustrum 

groot af te sluiten. Tori vraagt of er vragen zijn.  850 

 Sam vraagt wat er gebeurt als de SLA het lustrumjaar niet groots kan 

afsluiten. Tori antwoordt dat in eerste instantie de grote afsluiting wordt 

doorgeschoven naar einde van dit collegejaar en anders naar de 76ste verjaardag 
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in november. Mocht dit ook niet kunnen, dan wordt het overgebleven geld 

geplaatst op de spaarrekening van de SLA en wordt dit geld doorgeschoven naar 855 

het volgende lustrum. Sam merkt op dat hij het fijn vindt om te horen dat de SLA 

tot november van plan is om door te gaan.  

 Tori geeft vervolgens het woord aan Marit, de SLA-afgevaardigde voor de 

almanak en voorzitter van de Almanakcommissie (ALCO). Marit vermeldt dat er 

64 leden tot zover de almanak hebben ontvangen. Er zijn veel positieve reacties 860 

op de almanak geweest.  Ze zegt dat de VOLA-leden en de mensen die een stuk in 

de almanak geschreven hebben, zoals de hoogleraren en de rector magnifici van 

de UvA en de VU, de almanak al ontvangen hebben. Volgens haar is het enige wat 

nog nodig is verdere verspreiding naar de leden, maar ze hoopt dat dit weer kan 

bij fysieke activiteiten.  865 

 Sam merkt op dat hij de almanak mooi vindt. Maartje zegt dat ze verbaasd 

is dat maar 64 man de almanak in bezit hebben, aangezien het hok wel open was 

om deze op te halen. Sam zegt dat het hok niet druk bezocht werd. Maartje vindt 

de almanak ook mooi. Marit vermeldt dat Myrthe ook complimenten voor de 

almanak verdient, want Myrthe heeft ook de halve opmaak gedaan. Floris vraagt 870 

of er nog plannen zijn om de almanak bij tutoraat af te geven en weer te promoten 

dat men de almanak kan ophalen. Marit antwoordt dat dit wel het plan is. Tori 

voegt toe dat de almanak kan worden opgestuurd tegen een kleine vergoeding. 

Floris is tevreden met dit antwoord en hoopt dat dit snel weer mogelijk is. 

 875 

14. W.V.T.T.K. 
Floris roept Bart naar voren om de correct aangepaste balans te laten zien, met nu 

de voorraad erin verwerkt. De voorraad is 5.037,22 euro en met deze voorraad 

verwerkt, is de balans daadwerkelijk in balans. De correcte balans zal ook op de 

website geplaatst worden. 880 

 

15. Rondvraag 
- Maartje vraagt of men nog bier krijgt van het bestuur. Hier wordt geen 

antwoord op gegeven.  

- Maartje vraagt aan de SLA hoe het zit met het lustrumbier. Tori antwoordt 885 

dat het brouwen van het lustrumbier nog steeds op de planning staat, maar 

nog niet is besteld en gebrouwen, aangezien er nog geen borrels zijn. Zodra 

verstrekking van het lustrumbier op Science Park weer mogelijk is, gaat de 

SLA het lustrumbier bestellen. Tori vermeldt dat het lustrumbier 

“koninklijk blondje, dat is maxima genieten” is. Floris merkt op dat dit goed 890 

klinkt en hoopt dat het lustrumbier aan het einde van het lustrum in het 

hok aanwezig kan zijn.  

- Sam zegt dat hij trots is op alle aanwezigen bij deze ALV.  

- Maartje complimenteert dat iedereen van het huidige bestuur nog goed 

bezig is in zijn tweede bestuursjaar.  895 
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- Jari wil iedereen bedanken voor de prachtige ideeën in de ideeënbus. Het 

bestuur gaat er de volgende vergadering goed naar kijken.  

- Sam wenst de nieuwe SoCo veel succes. Floris sluit zich bij deze wens aan. 

Maartje vermeldt dat ze hoopt op genoeg sollicitanten voor de SoCo dit jaar. 

Men is hier optimistisch over.  900 

 

16. Sluiting  
Voorzitter Floris Blom sluit de vergadering om 21:22 uur. 


