
Beste allen, 

 

Mijn naam is Ben Kras. Ik ben 21 jaar oud, op dit moment 3de jaars BSc student en ik zal in het studiejaar 

2021-2022 een van de vier mannen zijn die het bestuur vormen. Voor degenen die mij niet kennen: ik 

hou van scheikunde, koken, lezen en geschiedenis. Mijn hobbies zijn studeren, koken, gamen en lezen.  

Tijdens mijn bachelor heb ik bij de EJC, de LEC en de PAC gezeten, wat me niet alleen de nodige ervaring 

geeft voor het bestuur, maar het heeft ook mijn bachelor een stuk leuker gemaakt en ik heb er 

ontzettend veel van geleerd en er verscheidene interesses uit gehaald.  

 

Er zijn een aantal ambities die ik heb voor mijn bestuursjaar: Allereerst, de heropening van het ACD. 

Nu de quarantaine ten einde komt, wil ik me inzetten om 2021-2022 normaal te laten voelen. Dit wil 

ik doen door de excursies die gepland waren voor de quarantaine weg te werken door ze te 

organiseren en daarnaast nieuwe excursies in te plannen, hoofdzakelijk bij bedrijven en instituten waar 

we nog niet zijn geweest om zo iets nieuws neer te kunnen zetten. Daarnaast wil ik ook een aantal 

oude concepten weer opnieuw introduceren: ACD on tour herintroduceren is een leuke manier om 

een weekendje weg te combineren met excursies naar universiteiten en bedrijven.  

Ten tweede wil ik me focussen op ledenbetrekking. Omdat het huidige eerstejaar niet bepaald een 

normale COVID-vrije introductie heeft gehad. Om ervoor te zorgen dat het volgende tweede jaar en 

het volgende eerste jaar een goede introductie te geven tot het ACD en de commissies lijkt het mij een 

leuk idee om dit te doen met een commissiemarkt, de commissies te promoten langs dezelfde lijnen 

als tijdens een oriëntatiemarkt. Door dit te doen op dezelfde manier krijg je de eerstejaars en 

tweedejaars direct ook geïnteresseerd voor de borrels die na de markten volgen. Daarnaast is het ook 

een goed idee om duidelijk te maken welke commissies nog mensen zoeken en wat het precies 

inhoudt, zodat ze goed kunnen weten hoeveel tijd en moeite het kost en wat ze er precies uithalen.  

Ten derde wil ik ook meer aandacht wijden aan onze financiën. Zoals de meeste wel weten, hebben 

we geen hoofdsponsor meer. Mijn wens is om meer acquisitiegeld binnen te halen. Dit wil ik doen door 

weer met AkzoNobel en Nouryon om de tafel te gaan nadat de lockdown is afgelopen, de backlog aan 

bedrijven die onze berichten niet beantwoorden wegwerken en nieuwe afspraken met bedrijven over 

excursies en stages maken. Voor de stages wil ik extra promoten, hoofdzakelijk via de ledenmail, en 

tijdens de overleggen met bedrijven ervoor zorgen dat ze beter passen in het curriculum van de 

Scheikunde Bachelor en Master om er zo voor te zorgen dat ze aantrekkelijker zijn voor de studenten 

om aan deel te nemen in plaats van een project bij een van de onderzoeksgroepen aan de VU en UvA.  

Tot slot wil ik doorgaan met het huidige beleid aan contact met onze broertjes aan de VU en UvA en 

onze zusjesverenigingen. Om dit te doen, is het een goed idee om borrels te organiseren in 

samenwerking met broertjes en zusjesverenigingen. Dit betekent ook dat ik meer borrels wil 

organiseren aan de VU in plaats van de UvA. Vanwege de strikte regels omtrent alcoholconsumptie op 

de VU zal dit wel betekent dat de borrels meer aan de UvA zullen plaatsvinden in plaats van een 50/50 

verdeling, maar een borrel iedere maand op de VU is het doel. Daarnaast is het een goed idee om 

excursies te organiseren naar de universiteiten van onze zusjesverenigingen om zo contact en de goede 

relatie te behouden. Verder zal het huidige beleid in stand worden gehouden omtrent het PAC-

symposium, het ONCS en andere gezamenlijke activiteiten.  

Om bovenstaande doelen te behalen, wil ik plaatsnemen in de acquisitiecommissie, de lezingen en 

excursiecommissie en de buitenlandse excursiecommissie. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ben Kras 


