
Introductie 

Hallo iedereen! Mijn naam is Arthur Grooteman. Sommige van jullie hebben mij al een keertje gezien en 

gesproken, maar voor de volledigheid wil ik mezelf toch graag introduceren. Ik ben op dit moment een 

vierdejaars Bachelorstudent Farmaceutische Wetenschappen. Doordat ik een vrije bachelor doe, heb ik mijn 

programma opgevuld met vrij veel vakken uit het tweede en derde jaar van Scheikunde en ga ik de Master 

Chemistry doen met een focus op de theoretische chemie. 

Mijn vrienden zouden mij beschrijven als iemand die heel erg veel van leren en filosoferen houdt. Verder geniet 

ik er van om inzicht te krijgen in hoe anderen kijken naar allemaal verschillende concepten in het leven, zoals 

wie je bent en wat je drijfveren zijn. Hierdoor vind ik het ook erg leuk om te horen waarom jullie Scheikunde zijn 

gaan doen en uiteraard ook inhoudelijk te kletsen over alles wat je geleerd hebt en nog gaat leren! 

Verder heb ik ook een passie om iedereen zich welkom te laten voelen: in de persoonlijke sfeer, in de vereniging 

en in de maatschappij. Ik wil ervoor zorgen dat iemand zijn plek durft in te nemen en het ACD belichaamt dit 

perfect: iedereen is welkom en jezelf zijn wordt aangemoedigd! 

 

Beleidsplan 

Voor mijn beleidsplan gaat mijn voorkeur uit naar de posities van penningmeester en commisaris onderwijs. In 

mijn positie als penningmeester zou ik graag wat meer willen uitzoeken over de belastingsmogelijkheden voor 

de vereniging. Wanneer een vereniging groot genoeg wordt zijn er meer regels rondom het afdragen van 

belasting. Ik wil dit future-proofen voor opvolgers en hier ook een kleine gids voor schrijven. Dit houdt onder 

andere in dat ik wil inventariseren wat de voor en nadelen zijn van de twee rekeningen van het ACD, met het 

oog op een eventuele overgang naar één rekening. Verder zou ik graag willen samenwerken met de commisaris 

extern om bij de bedrijvendag met de acquisitiecommissie de vergoedingen te bekijken voor de bedrijven die 

langs gaan komen en eventueel uitbreiden met iets van een workshop voor bijvoorbeeld CV building of 

networking. Ik wil ook nog een gestroomlijnder systeem maken voor de inkopen van de ACD voorraad (dus niet 

de ABC voorraad) , de leden wat meer inspraak  geven overwelke soort producten aangeboden worden in het 

hok en dat het makkelijker te zien is wanneer iets populair is en snel op is, via bijvoorbeeld Instagram en Google 

Forms op Whatsapp. 

Voor commisaris onderwijs wil ik mij inzetten voor de studenten en de brug zijn tussen de vereniging en de 

studie. Door in de eerste instantie samen te werken met het onderwijsteam, wil ik de studenten die verbinding 

zoeken in de studie betrekken in de vereniging. Het buddy programma wat vorig jaar is opgezet vanwege covid 

wil ik daarom ook voortzetten en eventueel koppelen aan bijvoorbeeld het tutoraat binnen de bachelor. Verder 

wil ik ook graag de oriëntatiemarkt organiseren om een zo compleet mogelijk beeld te creeëren voor de 

studenten van de bachelor en de master van wat er mogelijk is tijdens de studie voor stages. 

Daarnaast zou ik willen kijken of het mogelijk is om meer loopbaanoriëntatie te creëren, dit in samenwerking 

met de commissaris extern en de opleiding over hoe we meer info voor de situatie na de studie met betrekking 

tot werkplekken kunnen faciliteren. 

Om wat meer de focus te leggen op het versterken van de verbinding tussen studenten zou ik een actieve rol 

willen spelen in de MAC. Omdat ik zelf half-Nederlands ben heb ik vrij veel ervaring in ook de mensen te 

betrekken die niet direct in contact staan met de Nederlandse cultuur. Hier hoop ik ook een brug in te zijn tussen 

de Nederlandse en internationale masterstudenten. Verder lijkt het mij ook leuk om in de Bladcommissie wat 

stukken te schrijven, zeker met betrekking tot wat er allemaal mogelijk is binnen de studie en na de studie. 

Andere commissies waar ik ook graag wat mee zou willen doen zijn de CWAL en de KoCo. Ik vind het erg leuk 

om mee te denken over hoe mensen zich het meest gewaardeerd voelen en ben ik erg goed in koken en bakken. 

Ik heb zelf een beetje ervaring voor grote groepen gerechten te maken en heb veel kennis van de cuisines van 

de wereld en ik hoop dat ik deze hobby ook kwijt kan binnen die commissies!  

De  BEC lijkt mij ook erg leuk om in mee te doen vanwege de link met de inhoudelijke kant van de studie, alleen 

zou mijn rol hier wat minder actief in zijn door de relatief hoge werkdruk die in deze commissie aanwezig is. Wel 

zou ik hier de financiëring en de subsidies kunnen overzien als penningmeester. 


