
Beste leden van het ACD, 

Ik ben Martijn ten Brink, 21 jaren jong en geboren en getogen in de prachtige stad Amsterdam. In 

mijn vrije tijd speel ik gitaar en waterpolo ik met veel plezier. Afgelopen jaren heb ik verschillende 

commissies gedaan waaronder 2 jaar in de Activiteiten en Bar commissie en 2 jaar Feestcommissie. Ik 

ben altijd in voor een (slap) gesprek voeren onder het genot van een drankje en houd van (het maken 

van) hele matige woordgrappen. Volgend jaar wil ik graag voorzitter van de vereniging worden om 

mijn steentje bij te dragen aan de leuke en leerzame activiteiten die het ACD verzorgt. Hopelijk kijken 

jullie evenveel uit naar het volgende jaar als ik en kunnen we er samen een topjaar van maken. 

Groeten, 

Martijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beste leden van het ACD, 

Ik ben Martijn, 3e-jaars bachelor student, de meesten van jullie zullen mij waarschijnlijk wel kennen, 

maar als dit niet zo is ben ik altijd in om een praatje te maken en je te leren kennen. Volgend jaar wil 

ik graag aan de slag gaan als voorzitter van het ACD, hiervoor heb ik een aantal beleidsideeën op een 

rijtje gezet om te duiden wat ik belangrijk vind voor de vereniging en de toekomst hiervan.  

Allereerst is er natuurlijk de transitie van online naar steeds meer fysieke bezigheden. Op dit gebied 

moet er worden ingespeeld op de geldende maatregelen om creatieve activiteiten te bedenken. Ook 

gaat het onderwijs steeds meer plaatsvinden op de universiteit, waar zo mogelijk de 

verenigingskamer open moet staan voor alle leden om boeken te lenen, te studeren of voor 

gezelligheid. Op het gebied van activiteiten kan het zijn dat de brainwave in het begin van september 

nog niet open is wat betekent dat er snel moet worden gezocht naar alternatieve 

borrelgelegenheden.  

Het lopend krijgen van commissies volgend jaar is enorm belangrijk. Daarom wordt het volgend jaar 

belangrijk om veel eerste en tweedejaars te enthousiasmeren voor commissies. Veel commissies 

bouwen nu op mensen die al in hun master zitten en langzaam steeds meer werk willen neerleggen 

bij het ACD, daarom is het belangrijk dat er in de eerste weken van het jaar veel leuke activiteiten zijn 

en de eerste en tweedejaars hier goed bij worden betrokken. Dit moet worden gedaan door middel 

van goeie promotie en interessante activiteiten voor deze doelgroep. De commissie informatieavond 

is hierbij ook van groot belang om aan de nieuwe leden duidelijk te maken welke commissies er zijn 

en om te kijken of er commissies zijn waar zij zich graag bij aansluiten. Naar mijn mening moet dit 

een losse laagdrempelige avond worden waar er naast het drinken van een biertje aandacht is voor 

de verschillende commissies binnen het ACD. Deze commissie informatieavond zal komend jaar niet 

alleen belangrijk zijn voor nieuwe eerstejaars, maar ook voor andere leden die weinig tot geen kennis 

hebben van welke commissies er zijn en of er commissies tussen zitten die ze aanspreken.  

Daarnaast ben ik van mening dat er voor elke commissie ook een lid moet worden gezocht dat al 

langer rondloopt binnen het ACD en meer ervaring heeft met het organiseren van activiteiten, 

lezingen en excursies. Dit is natuurlijk extra belangrijk gezien er maar 4 sollicitanten zijn, hierdoor 

hebben de bestuursleden volgend jaar niet altijd tijd voor elke commissie en is het fijn en handig als 

er ervaren leden openstaan om de taken binnen deze commissies op zich te nemen.  

Volgend jaar begint natuurlijk het nieuwe curriculum. Vaak levert een nieuw curriculum ook nieuwe 

problemen met zich mee, nieuwe struikelvakken, moeilijke keuzes en te drukke periodes. Daarom is 

het belangrijk dat het bestuur kennisneemt van deze klachten en de feedback op het nieuwe 

curriculum terugkoppelt naar de Universiteit. 

Ook moet er worden ingespeeld op de bilocatie binnen de vereniging. Voor het VU-hok is afgelopen 

jaar een bedrag vrijgekomen voor de aanschaf van inboedel in het VU-hok. Komend jaar kan dit geld 

worden gebruikt om het VU-hok een make-over te geven en om te kleden tot een gezellige 

verenigingskamer waar alle leden zich welkom voelen. Dit kan worden gedaan door de aanschaf van 

een geluidsinstallatie, nieuwe spelletjes maar ook lesboeken die kunnen worden geleend om te leren 

voor vakken.  

Contact met broertjes en zusje kan de gezelligheid komend jaar bevorderen. Daarom is het 

interessant om contacten met de UvA en VU-broertjes en de zusjes goed te onderhouden en weer 

gezamenlijke activiteiten te organiseren. Met zusjes is er jaarlijks de Cantus met Proton, de Pub quiz 

met CB, het PAC en de ONCS. Met UvA broertjes zijn er natuurlijk de SPAcie activiteiten, het gala met 

de NSA en Flux festival. Met de VU-broertjes vinden nu de Association Battles plaats, volgend jaar 



kunnen er gelijkende activiteiten in fysiek format worden georganiseerd om ook gezellige activiteiten 

te hebben met onze VU-broertjes.  

Met vriendelijke groet, 

Martijn ten Brink 


