
Voorstelbrief: 

 

Beste ACD, 

 

Mijn naam is Perry Blommaart, ik ben twintig jaar oud en komt uit het altijd zonnige Tuitjenhorn, 

gelegen in het altoid mooie West-Friesland. Vanaf september ga ik het hoge Noorden verlaten om 

dichtbij de studie in de grote stad Amsterdam te gaan wonen. Ik zit in mijn tweede jaar Scheikunde 

aan de UvA/VU en doe ik dit met veel plezier. 

Vaak vertellen mensen in dit soort stukjes tekst wat zij naast hun studie doen of wat hun hobby’s 

zijn, dus hierbij. Naast mijn studie, loop ik hard, werk ik in de schuur bij een slateler en ik houd er 

natuurlijk van om een biertje t doen met vrienden, of naar een feestje te gaan toen dat nog kon. 

Om nog een feitje over mijzelf te vertellen, ik heb dyslexie, maar dit is waarschijnlijk al bij een aantal 

van jullie bekend. Hopelijk heb ik geen spelfouten gemaakt. 

Toen ik met mijn studie Scheikunde begon, voelde ik mijn direct thuis bij het ACD. Ik zo snel mogelijk 

bij de FeestCie gegaan, om mijn eerste echte studentenfeest zelf te kunnen organiseren. Helaas is 

het 3de feest er nooit van gekomen. Vorig jaar, aan het eind van het studiejaar 2019-2020, was de 

hoop nog hoog en ben ik begonnen met het organiseren van het AJW. Helaas heeft het AJW op zich 

moeten laten wachten en kunnen we hopelijk aankomend jaar eindelijk weg. 

Toen het tweede jaar begon ben ik bij de ABC gegaan en hoewel het anders is dan de voorgaande 

jaren hebben wij veel leuke activiteiten kunnen organiseren zoals de online cocktail borrel en 

iedereens favoriete pubquiz.  

In het aankomende jaar, hoop ik als 76ste  bestuur van het ACD, samen super veel plezier te hebben 

en van elkaar veel te kunnen leren. 

 

Groetjes, 

 

Perry Blommaart 

  



Beleidsideeën brief: 

 

Beste ACD leden, 

 

Ik ben Perry Blommaart en in 76ste bestuur van het ACD, wil ik de rol gaan vervullen van Commissaris 

Intern. Hierbij wordt ik verantwoordelijk voor de activiteiten die georganiseerd worden door de 

commissies en binnen ACD in het algemeen. 

De afgelopen anderhalf jaar heeft het ACD er anders uitgezien dan gewoonlijk. In plaats van dat wij  

ons gezamenlijk op het Science Park of aan de VU campus bevonden, was iedereen te zien via een 

schermpje in zijn kamer. 

Uitgaande van de positieve ontwikkelingen die er plaatsvinden rondom de COVID-19 pandemie is er 

goede hoop dat ACD weer terug kan naar de gezamenlijke fysieke activiteiten. Als 76ste bestuur wordt 

deze overgang van online naar fysiek een belangrijk stap die zo goed mogelijk genomen moet 

worden. Om deze stap zo goed mogelijk te nemen en de rest van het 76ste bestuursjaar zo goed 

mogelijk te laten verlopen heb ik onderstaande beleidsideeën. 

Ik wil beginnen met waar volgens mij de grootse uitdaging ligt voor ACD ligt, de overgang van online 

naar fysiek.  

Zoals begrijpelijk hebben de huidige eerstejaars weinig kunnen meekrijgen van het voor het vele 

bekende ACD en hiermee het welbekend studentenleven. Daarbij heeft ook een groot deel de 

activiteiten rondom het eindexamen moeten missen. Dit laatste geldt ook voor de nieuwe 

eerstejaars. Voor mij is het belangrijk om deze studenten/leden bij het ACD te kunnen verwelkomen, 

wanneer de maatregelen het toelaten. Via de sociale kant zoals door feesten, borrels of dergelijke 

activiteiten, maar ook via de professionele kant zoals door lezingen of oriëntatie markten. Dit heeft 

als doel het ACD bekend en populaire te maken de (nieuwe) scheikunde studenten. 

 

Het (opnieuw) verwelkomen van nieuwe en huidige leden bij het ACD is ook essentieel voor het 

voorbestaan van de vereniging. De hoeveelheid actieve leden bij het ACD krimpt. Dit zou opgelost 

kunnen worden met het binnenhalen van nieuwe, jonge actieve leden. Ook door het terug 

verwelkomen van oude leden, zoals de huidige tweede- en derdejaars die door de COVID-19 

pandemie, het ACD op de achtergrond hebben laten zakken. 

Om iedereen goed te kunnen verwelkomen is een goede samenwerking tussen de ABC, 

Feestcommissie en de SLA belangrijk. Om deze goede samenwerking mogelijk te maken zou het 

helpen als de verschillende commissies overeenkomende leden hebben. Ook helpt het bij een goede 

samenwerking om de ABC en Feestcommissie onder de verantwoordelijkheid van één bestuurslid te 

plaatsen. 

Het afgelopen jaar viel de sportcommissie onder de ABC, dit wordt in eerste instantie aangehouden. 

Maar kan bij de aanwezigheid van genoeg actieve leden of bij vraag van actieve leden, teruggaan 

naar een aparte commissie.  

Bij het vormgeven van de commissies is het belangrijk dat er een goede verdeling is van oude en 

nieuwe leden. De oude leden kunnen de ervaring die voorgaande jaren is opgedaan bij het 

organiseren van de activiteiten meenemen. De nieuwe leden kunnen zorgen voor vernieuwing, bij de 

bestaande activiteiten maar ook bij het bedenken van nieuwe activiteiten. Hierbij kan er gebruik 



gemaakt worden van mogelijke ervaring uit bijvoorbeeld leerlingenverenigingen en/of 

leerlingenraden. 

Als laatst wil ik de promotie en communicatie van de activiteiten naar de leden noemen. Het nu nog 

veel gebruikte platform Facebook wordt steeds minder populair onder de huidige generatie 

studenten. Daarom denk ik dat er meer gewicht moeten worden gelegd op het gebruik van 

Instagram, wat wel heel populair is onder de nieuwe generatie. Specifiek door middel van het  

plaatsen van activiteiten als post, in plaats van alleen in het verhaal. Het meer specifieke gedeelte 

van de promotie/informatie over de activiteit kan worden gedeeld via het Whatsapp evenementen 

kanaal en de site. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Perry Blommaart 

Kandidaat-lid 76ste bestuur ACD 

 

 

 

 


