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Voorwoord  
Geachte lezer, beste ACD’er, 

Voor je neus (op papier of op een scherm naar keuze) ligt het jaarverslag van het Amsterdams 

Chemisch Dispuut van 2020–2021. Het 75ste jaar van onze vereniging, een jaar waarin het 15e  lustrum 

van deze prachtige vereniging groots gevierd zou gaan worden. In de nasleep van het tumultueuze 

74ste verenigingsjaar, ruw verstoord door de corona pandemie, is het 75ste bestuur geboren. Of moet 

ik zeggen herboren, aangezien zes van de zeven bestuursleden ook in het vorige jaar deze vereniging 

hebben getracht te leiden. Gedurende het afgelopen jaar bleek de pandemie nog steeds een hoop roet 

in het eten te gooien van zowel het 75ste bestuur als het bestuur van Stichting Lustrum ACD (SLA). Het 

beleidsplan zal desalniettemin worden gevolgd als rode draad voor dit jaarverslag. Maar, zoals altijd 

het geval, zullen er een aantal extra zaken besproken worden die buiten het beleidsplan om zijn gedaan 

of zijn opgezet.  

Het afgelopen jaar moet voor iedereen ontzettend zwaar zijn geweest, aangezien de dag na de Wissel-

ALV al nieuwe maatregelen begonnen te gelden. Ik zal in dit jaarverslag ook even kort bespreken wat 

de impact van COVID-19 is geweest op het uitvoeren van het eerder genoemde beleidsplan. Toch kan 

ik alvast een klein tipje van de sluier oplichten, met activiteiten zoals een pubquiz of een 

cocktailworkshop. Deze activiteiten zullen een aantal van jullie je nog wel herinneren. Daarnaast had 

ik het geluk dat ik op woensdag 15 september weer eens een fysieke borrel mocht aanschouwen en 

het vervulde mijn hart met blijdschap dat het ACD nog steeds zo levendig is. Niet alleen met de 

bekende gezichten, maar ook met een instroom aan nieuwe bachelor- en masterleden.  

Ondanks dat sociale evenementen belangrijk zijn voor een vereniging en haar leden besefte ik me 

tijdens het opzetten van dit verslag nog maar eens hoeveel werk wordt verricht achter de schermen 

van een studievereniging, zeker in deze tijd. Alhoewel niet alles direct zichtbaar is, heeft dit werk een 

enorme impact op het doen en laten van het ACD. Daarom wil ik alle commissieleden die zich hebben 

ingezet in het afgelopen jaar duizendmaal bedanken voor het harde werk dat ze hebben verricht in dit 

afgelopen jaar, hoe zwaar het ook was. Buiten de commissieleden om hebben we natuurlijk ook mogen 

genieten van een aantal online evenementen van de SLA, zoals de “Murder Mystery”-avond. Dus ook 

jullie wil ik bedanken voor het harde werk en hopelijk kan het lustrum nog mooi afgesloten worden. 

Verder wil ik ook alle leden, VOLA-leden en donateurs bedanken voor hun (online) aanwezigheid bij 

het ACD. Als laatste wil ik mijn medebestuursleden: Bart, Bente, Jari, Michelle, Nadav en Sam enorm 

bedanken voor de afgelopen twee jaar waarin ik met ze heb mogen samenwerken. Het is niet allemaal 

even makkelijk geweest, zeker met de motivatie, maar wat hebben we een hoop meegemaakt. Nog 

een speciale extra shout-out naar Michelle, omdat ze het aandurfde om in deze tijd een stelletje semi-

uitgebluste bestuursleden van nieuw vuur en passie voor de vereniging te voorzien. Persoonlijk denk 

ik dat we het zonder jouw 110% inzet niet tot zo’n succesvol einde hadden kunnen brengen.  

Ik hoop dat het terugblikken op dit bijzondere jaar door middel van dit jaarverslag net zoveel 

herinneringen met zich meebrengt als deze bij mij zijn opgekomen tijdens het schrijfproces. Met dit 

jaarverslag komt er een einde aan een tijdperk, het 75ste bestuur neemt afscheid. Gelukkig zal ons 

nalatenschap in de stevige handen van de vier mannen van het 76ste bestuur terechtkomen. Veel 

succes heren, maak er een mooi jaar van! Voor de lezer: nogmaals, bedankt!  

Namens het 75ste bestuur des Amsterdams Chemisch Dispuuts, 

 

Floris Blom 

Voorzitter 
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COVID-19  
Zoals in het beleidsplan naar voren is gekomen was de verwachting dat het COVID-19 virus nog wel 

het een en ander aan moeilijkheden zou veroorzaken tijdens het 75ste verenigingsjaar. Dat het virus op 

volle sterkte zou zijn voor ongeveer driekwart van het jaar hadden velen echter niet zien aankomen. 

Dit betekent ook dat de beschreven fysieke activiteiten in het beleidsplan helaas (grotendeels) geen 

doorgang konden vinden en zijn vervangen door online activiteiten, behalve voor de evenementen en 

zaken waarvan op voorhand al bekend was dat deze op een alternatieve wijze georganiseerd zouden 

worden. Bij deze daarom een disclaimer dat dit jaarverslag op sommige vlakken zal afwijken van het 

eerder geschreven en gepresenteerde beleidsplan.  

Uitvoering beleidsplan 2020–2021 
 

Studiegerelateerd  
Op het studiegerelateerde vlak is er dit jaar weer een hoop gebeurd. Allereerst is er op de Facultaire 

Introducties (FI’s) van de bachelor- en masteropleiding, ondanks de beperkingen, opnieuw een 

verkoop geweest van de lab benodigdheden voor de leden. Doordat het bestuur niet op vaste tijden 

aanwezig kon zijn in de verenigingskamer op de UvA, kon er door de leden gedurende het jaar 

moeilijker lab benodigdheden worden aangeschaft. Ondanks deze beperkingen zijn er momenten 

geweest dat er op afspraak aankopen zijn gedaan. De molecuulbouwdozen waren op de FI van 2020–

2021 zo groot succes, dat er voor het studiejaar 2021–2022 een hoop nieuwe molecuulbouwdozen zijn 

aangeschaft, meer dan genoeg voor de nieuwe studenten.  

Naast de lab benodigdheden konden de leden ook met korting boeken via ons bestellen. Het studiejaar 

is begonnen met Athenaeum als boekenleverancier. Hiermee verliep de eerste verkoop ook redelijk. 

De leden hebben meer dan genoeg boeken kunnen aanschaffen, waarna deze op locatie op 

afgesproken tijd opgehaald konden worden op Science Park. Helaas waren er een aantal boeken die 

iets verlaat geleverd werden door tekorten aan de kant van Athenaeum.  

Een korte periode na de boekverkoop in september kwam Athenaeum met het bericht dat zij stoppen 

met de verkoop van studieboeken wegens de financiële klappen die zij hebben ontvangen door de 

coronacrisis. De Commissaris Educatie had hierdoor de taak om op zeer korte termijn een nieuwe 

leverancier te vinden. Uiteindelijk is bol.com als nieuwe boekleverancier gekozen, waar de vereniging 

nu affiliatepartner van is. De rest van het jaar is voor de boekverkoop van bol.com gebruik gemaakt 

door de leden. Een groot voordeel is dat de leden de boeken met dezelfde korting als bij Athenaeum 

konden bestellen, waarna ze deze gewoon thuisbezorgd kregen. De verkoop via bol.com verliep zonder 

grote problemen. De verkoop van september 2021 zal worden besproken in het jaarverslag van het 

76ste bestuur.  

In een jaar voorafgaand aan een grootse curriculum wijziging van de bachelor Scheikunde, was het 

belangrijk dat er goed contact gehouden werd met het bacheloropleidingsteam. Dit contact hebben 

de Commissaris Onderwijs en Commissaris Educatie onderhouden door maandelijks langs te gaan bij 

het opleidingsteamoverleg. Hierbij is onder andere input gegeven over het nieuwe curriculum. Naast 

de bachelor zijn er dit jaar ook meerdere overleggen geweest met het opleidingsteam van de master 

Chemistry. Hier is er onder meer gesproken over het betrekken van Chemunity bij het ACD, wat later 

in dit jaarverslag zal terugkomen. Het contact met de masteropleiding is door het vaker bijwonen van 

overleggen erg sterk verbeterd. Het ACD is dit jaar dan ook meer betrokken geweest bij het 

organiseren van de FI voor de masterstudenten.  
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Naast alle studiegerelateerde zaken organiseert het ACD ook lezingen en excursies. In dit jaar zijn er 

meerdere lezingen geweest, allemaal via het online medium Zoom. In september is er begonnen met 

een mini-lezing met spreker Willem Breukelaar over onder meer ene-reductasen en studeren in het 

buitenland. In november is er in samenwerking met de SLA het symposium in het thema “ACD Loves 

Earth” georganiseerd, waar zelfs een spreker van de University of Toronto Prof. Dr. Murphy kon 

spreken over de stikstofstromen vanwege het gebruik van het online platform. Verder gaf Prof. Paul 

Jennings een mini-lezing over toxicologie. In januari was er een lezing over buitenaards leven, waar de 

vraag werd gesteld of E.T. nou echt kan bestaan. In februari is er weer een PhD-lezing georganiseerd. 

In maart begon niet alleen de zon te stralen, maar er was ook de lezing over straling. Tenslotte was er 

nog een lezing van Prof. Dr. Luuk Visscher over kwantumcomputers in mei. Kortom, het afgelopen 

studiejaar is er een scala aan scheikundige onderwerpen gedekt door de Lezingen- en 

ExcursieCommissie (LEC). Door de situatie rondom het coronavirus konden er geen excursies 

plaatsvinden noch de buitenlandse excursie. Naast de lezingen zijn er echter wel de twee 

oriëntatiemarkten geweest in het inmiddels bekende online jasje. De opkomst op beide markten was 

weer groots en ze waren enorm geslaagd. 

Communicatie 
Een van de belangrijke punten in het beleidsplan was verder het nog meer verbeteren van een 

duidelijke communicatie naar de leden om ook in tijden van online onderwijs deze leden bij de 

vereniging te betrekken en een professionele uitstraling over te brengen. De ICT-commissie heeft hard 

gewerkt om de website verder te actualiseren en nieuwe functies toe te voegen. Zij heeft doorlopend 

websitepagina's geüpdatet en heeft een plug-in geïnstalleerd voor het inschrijven van evenementen. 

Deze evenementen zijn nu zichtbaar in de agenda op de website. Het inschrijven voor activiteiten via 

Google Forms is daardoor niet meer nodig. Bij de geïmplementeerde plug-in is er een optie tot een 

betaalfunctie, maar hier moet nog verder aan gewerkt worden. De werkzaamheden rond het 

betalingssysteem op de iPad zijn ook voortgezet en bijna afgerond. De nieuwe ACD-app, waarmee kan 

worden betaald, is momenteel al in gebruik met de nieuwe iZettle en iPad. Met de nieuwe ACD-app 

kan onder andere niet meer contant betaald worden, kunnen rechten gemakkelijker worden 

aangepast, kan er gemakkelijker op accounts gefilterd worden, kunnen accounts bevroren worden en 

is het mogelijk om btw-percentages te scheiden. Er wordt nog gewerkt aan een website om achter de 

schermen van deze nieuwe app te kunnen werken. Werkzaamheden rond de Raspberry Pi worden ook 

nog voortgezet.  

De PromotieCommissie (PromoCie) heeft dit jaar een meer creatieve rol gekregen door de opzet van 

deze commissie gedeeltelijk te veranderen. De promotieplanning werd overgelaten aan de secretaris, 

zodat de andere PromoCie-leden zich hebben kunnen toeleggen op hun creatieve projecten voor 

promotie aanvragen of andere ideeën. Verder is de communicatie tussen de andere commissies en de 

PromoCie verbeterd. Aan het begin van het jaar is er een Google Form gemaakt, waarmee commissies 

de gewilde promotiematerialen en -kanalen konden aanvragen. Het gebruik van deze form en andere 

belangrijke informatie is via een directe mail gecommuniceerd aan alle commissies, zodat zij vanaf het 

begin wisten hoe ze promotie voor hun activiteit moeten regelen. Door de vragen die in het form 

werden gesteld wist de PromoCie zelf ook beter wat er op het promotiemateriaal moest komen en wie 

zij kon aanspreken bij vragen. Toch is er nog ruimte voor verbetering. Aanvragen van commissies 

kwamen soms aan de late kant binnen, waardoor de PromoCie relatief vlot een poster moest maken. 

Daarnaast was het voor commissies en de PromoCie soms onduidelijk wie ze moesten aanspreken voor 

hun promotiemateriaal bij aanvullende vragen. Ondanks deze soms lichte miscommunicatie heeft de 

PromoCie prachtige posters weten te maken en ook aanvullende projecten op zich genomen, zoals het 

maken van een “BinnenzitBingo”-kaart en het oppoetsen van de ACD-Instagrampagina door 
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toevoeging van ACD-Highlights en gebruik van Linktree. Op deze pagina is nu ook een overzicht te 

vinden van wat het ACD inhoudt en een overzicht van de verschillende type activiteiten.  

Het afgelopen jaar is geprobeerd om alle sociale mediakanalen te benutten. Activiteiten werden zoals 

gewend nog steeds via de ledenmail en op Facebook en WhatsApp gepromoot. Via Facebook 

verschenen activiteiten zowel op de algemene ACD-pagina als de ACD-pagina voor de masterstudenten 

om ook alle Facebookmasterleden voor algemene activiteiten te bereiken. Waar Instagram voorheen 

met name was bedoeld voor sfeerimpressies, is dit platform toch ook meer voor het promoten van 

activiteiten via de stories en posts in gebruik genomen. Daarnaast zijn (ACD)-activiteiten ook 

gepromoot op de website. Op deze manier kon een lid via zoveel mogelijk beschikbare platformen op 

de hoogte blijven van het ACD.  

Het blad “ACiD” is dit jaar viermaal uitgegeven. Elke editie is (bijna) volledig in het Engels uitgebracht 

met een evenwichtige verhouding van educatieve en meer ‘gezellige’ stukken. De drukker BladNL werd 

nog gebruikt om de eerste editie te drukken, maar na deze editie was het contract met BladNL 

afgelopen. Hierdoor moest er gezocht worden naar een nieuwe drukker, waarbij de keuze is 

uitgekomen op Drukwerkdeal. Deze drukker heeft als voordeel de mogelijkheid om per editie het 

aantal oplages te kiezen. Wel moeten de bladen weer handmatig in enveloppen met adresstickers 

worden gestopt om deze te kunnen verzenden naar de leden. Met de nieuwe drukker is ook de regeling 

ingegaan dat mensen alleen het blad fysiek ontvangen, als zij dit hebben aangegeven. Anders ontvangt 

men het blad als pdf via de mail. Hierdoor is het aantal fysieke oplages sterk gedaald. Men kan altijd 

het bestuur mailen om hun keuze voor een digitaal of fysiek blad te veranderen.   

Betrekking (oud)-leden  
In een periode dat er weinig fysiek contact mogelijk was, is er natuurlijk weer geprobeerd om alsnog 

zoveel mogelijk leden bij het ACD te betrekken. Dit begint bij de FI’s. Zoals eerder benoemd is het 

bestuur bij beide FI’s aanwezig geweest. Voor de FI van de bacheloropleiding in 2020 was de Kommissie 

Opvang Eerstejaars Studenten (KOESt) door de coronamaatregelen genoodzaakt de FI zo bescheiden 

mogelijk te organiseren, waardoor er bij die FI slechts de labspullenverkoop van het ACD heeft kunnen 

plaatsvinden. Wel waren er tasjes gemaakt voor de eerstejaarsstudenten, waarin zich ook het 

eerstejaarsblad bevond. In dit blad stonden de faculteit, het ACD en al ACD’s commissies uitgelegd, 

zodat eerstejaarsstudenten op deze manier al kennis konden maken met de faculteit en de vereniging. 

Daarnaast is er nog door vele eerstejaarsstudenten en oudere leden nagezeten in een naburig park. 

De master FI in 2020 was online georganiseerd, en hierbij heeft het ACD bijgedragen door een online 

rondleiding te laten zien en een pubquiz te organiseren voor de nieuwe masterstudenten. De KOESt 

heeft verder in de maand september van 2020 meerdere activiteiten georganiseerd voor de 

eerstejaarsstudenten in Amsterdam ter vervanging van het Eerstejaarsweekend (EJW). Hier hebben 

de eerstejaarsstudenten elkaar en de vereniging nog beter leren kennen.   

De bachelor FI van 2021 was weer met minder beperkingen mogelijk, al kon de KOESt nog steeds geen 

barbecue organiseren. Een dergelijke sociale afsluiting was destijds nog niet toegestaan. Ook dit keer 

is er nog door eerstejaarsstudenten nagezeten met ouderejaarsstudenten in een naburig park. De 

KOESt heeft verder eind september 2021 het EJW georganiseerd, daarbij de benodigde 

coronamaatregelen in acht nemend. De master FI kon in 2021 grootschaliger georganiseerd worden. 

Het bestuur heeft hiervoor rondleidingen op de Vrij Universiteit (VU) Amsterdam en de Universiteit 

van Amsterdam (UvA) georganiseerd voor de premasterstudenten en de masterstudenten van alle drie 

de tracks. Verder is er door het bestuur een afsluitende sociale speeddate activiteit gehouden in de 

Oerknal, waar (pre)masterstudenten elkaar en het ACD konden leren kennen onder genot van een 

(non-alcoholisch) drankje en bittergarnituur. De opkomst voor de rondleidingen en de sociale afsluiting 

was hoog en de dag was zeer geslaagd.  
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De EersteJaarsCommissie (EJC) was in het studiejaar 2020–2021 ook snel opgevuld met actieve 

eerstejaarsstudenten en heeft voor hun medestudenten gedurende het grotendeels online collegejaar 

een online pubquiz, twee online Jackbox Game Nights en in juni een fysieke pizza-avond in het park 

georganiseerd. De eerste activiteit, de online pubquiz, was in samenwerking met de oude EJC, die op 

dat moment tweedejaarsstudenten waren.  

Naast activiteiten voor de eerstejaarsstudenten zijn er door de Master Activiteiten Commissie (MAC) 

ook een aantal activiteiten voor de masterstudenten georganiseerd. De MAC had een moeilijke start 

met een barbecue die vanwege het slechte weer in September niet kon plaatsvinden, maar wist zich 

te herpakken met twee Game Nights in december en november, waarbij de opkomst laag maar de 

gezelligheid groots was. In februari is er een online teambuilding activiteit georganiseerd met behulp 

van de externe partij Uitjesbazen, waarin de masterstudenten in een bepaalde tijd zoveel mogelijk 

opdrachten moesten uitvoeren. Van eieren die kapotgeslagen werden op hoofden tot de gekste 

karaokesessies was het een avond vol plezier met een hoge opkomst van zowel premaster- als 

masterstudenten. In mei organiseerde de MAC nog een “Bring Your Own Beer Borrel” via het online 

kanaal Discord en in juni kon de MAC het jaar met een fysieke activiteit afsluiten in de vorm van een 

gezellig “funkyball” toernooi.  

In een jaar dat het voor sommige commissies best lastig kan zijn om activiteiten te organiseren is het 

fijn als ze zich voor hun inzet gewaardeerd voelen. Om deze reden had de Commissie Waardering 

Actieve Leden (CWAL) een groter budget en begon het ook met een leuke pubquiz voor de actieve 

leden. Helaas was het vervolgens moeilijk in de toenmalige situatie om de actieve leden met een grote 

fysieke activiteit te belonen, wat de voorkeur was van de CWAL. Om deze reden is er geen groot 

bedankactiviteit voor de actieve leden van het afgelopen jaar geweest. Het bestuur heeft enorm veel 

respect voor de leden die in het afgelopen coronajaar toch actief geweest zijn voor de vereniging en 

wilt via deze manier, via dit jaarverslag, in ieder geval zijn waardering uitspreken. Daarnaast hoopt het 

bestuur dat de leden van dit jaar nog een activiteit krijgen, al ligt dit in de handen van het volgende 

bestuur. Daarnaast zal het leuk zijn als de huidige actieve leden ook nog uitgenodigd worden voor 

activiteiten van de CWAL in het aankomend studiejaar.  

Voor de Verenigde Oud-Leden ACD (VOLA) zaten er wel voordelen aan de coronasituatie. Waar het 

voor VOLA-leden soms lastig was om activiteiten bij te wonen, maakten online activiteiten het 

makkelijker voor VOLA-leden om aanwezig te zijn. Hierdoor zijn er in het afgelopen jaar meerdere 

VOLA-leden bij lezingen en het symposium geweest, waar het bestuur enorm blij mee was. De VOLA-

leden kregen voor de activiteiten van de SLA natuurlijk ook uitnodigingen en het bestuur denkt dat het 

een goed idee is om vele activiteiten ook actief onder de VOLA te blijven promoten. De vijfjaarlijkse 

VOLA-activiteit is vanwege de pandemie doorgeschoven naar volgend jaar, welke hopelijk een groot 

succes zal zijn. Verder is er dit jaar een alumnibrief van het ACD bijgevoegd bij alle diploma’s om 

afgestudeerde ACD’ers ook op deze manier van de VOLA op de hoogte te brengen. Het bestuur hoopt 

dat deze brief elk jaar bij de diploma’s meegegeven kan worden.  

Financiën 
De Acquisitiecommissie heeft het afgelopen jaar weer hard gewerkt om het acquisitiedoel te halen. 

Dit is helaas niet gelukt. De commissie is op tweederde van haar doel geëindigd, wat toch een mooi 

resultaat is. Het lage resultaat heeft er ook mee te maken dat er minder aangeboden kon worden aan 

bedrijven; er kon bijvoorbeeld niet langs worden gegaan voor een excursie. De inkomsten zijn vooral 

binnengehaald door promotie van vacatures van het bedrijf zelf via onze sociale media en de website.  
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Voor de penningmeester is een boekhoudlaptop aangeschaft welke onder het beloofde budget is 

gebleven. Deze laptop wordt bij de Wissel-ALV doorgegeven aan de nieuwe penningmeester, waarna 

hij deze laptop ook weer goed kan gebruiken voor zijn eigen boekhouding.  

Activiteiten en Commissies 
Dit jaar zijn er een meerdere activiteiten door de verschillende commissies van het ACD georganiseerd, 

waaronder ook door Activiteiten en Barcommissie (ABC). Door het fuseren van de ABC en de 

Sportcommissie telde deze commissie het afgelopen jaar acht leden, waarbij het de bedoeling was dat 

de ABC ook het organiseren van de sportactiviteiten op zich nam. In het begin van het jaar heeft de 

ABC daarom een voetbaltoernooi georganiseerd in het Flevopark. Doordat er door de toenmalig 

geldende maatregelen geen toegang meer mogelijk was tot het hok en er geen borrels meer in de 

Brainwave georganiseerd konden worden, besloot de ABC om alle frisdrank die op dat moment richting 

het einde van de houdbaarheidsdatum liep te doneren aan de Voedselbank van Amsterdam. In het 

eerste semester zijn er verder nog een online pubquiz en een Among Us game avond georganiseerd. 

Verder was er in december de “Baking Bad”-activiteit, een activiteit om gezamenlijk koekjes te bakken 

onder het genot van een aantal kerstnummertjes. Daarnaast kon er gestemd worden op de lijst der 

lijsten: “De Top 75 des ACDs”. Helaas is deze lijst nog niet te horen geweest op een borrel, maar dit zal 

waarschijnlijk een kwestie van tijd zijn. In het tweede semester werd ook het beste beentje voor gezet 

door de ABC om een online cocktailworkshop te organiseren. Naast de cocktailpakketten werden er 

op aanvraag ook speciaalbierpakketten langsgebracht bij de leden. Hierdoor kon ook een deel van de 

voorraad aan sterke drank en speciaalbieren in het hok opgemaakt worden. Een deel van de voorraad 

is helaas nog steeds over datum gegaan, wat niet meer voorkomen kon worden. 

 

De ABC heeft daarnaast nog een aantal online borrels georganiseerd op andere platforms dan Zoom, 

namelijk Gather Town. Hier kregen mensen met hun eigen avatar de vrijheid om rond te lopen in de 

virtuele variant van de Brainwave en daardoor met verschillende mensen te praten, spellen te spelen 

en rond te rennen. Zoals eerder genoemd heeft de ABC in navolging van de versoepelingen ervoor 

gezorgd dat het vanaf september 2021 weer mogelijk was om te borrelen in Eetcafé de Oerknal, totdat 

de Brainwave weer toegankelijk is.  

 

In samenwerking met de SLA is er in juni een sportactiviteit georganiseerd op de sportvelden rondom 

de Jaap Eden IJsbaan, waarna het collegejaar werd afgesloten in de Oerknal. Verder is de wintersport 

samen met VCSVU helaas niet doorgegaan ondanks dat alles geregeld was door de hardwerkende 

commissie. Er zijn geen feesten georganiseerd in het afgelopen jaar, aangezien de maatregelen dit niet 

toestonden. Dit is ook de reden dat het Allejaars Weekend (AJW) is verplaatst van november 2020 naar 

november 2021.  

(Mentale) Gezondheid 
Mentale gezondheid heeft mogelijk nog nooit zo op de voorgrond gestaan als tijdens het collegejaar 

2020–2021. Door de strenger wordende maatregelen omtrent corona was er steeds meer online 

onderwijs, wat het sociale contact onder studenten verminderde. Een belangrijk aspect van studeren 

is echter toch wel het gezamenlijk kunnen bediscussiëren van studiegerelateerde onderwerpen, 

kunnen studeren en kunnen napraten na een college. Om op de hoogte te blijven van de mentale 

gezondheid van studenten en te zien waar het ACD mogelijk kon ondersteunen, sloot de studieadviseur 

Ambi Oosterhout van tijd tot tijd aan bij de bestuursvergaderingen. Tijdens deze overleggen kwamen 

vaak goede ideeën naar boven voor het bestuur om op te zetten, die de studieadviseur dan ook 

vervolgens bij studenten naar voren kon brengen. Om het gevoel van samen studeren terug te brengen 
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zijn er door het bestuur vanaf december tot maart de “studeerzoomsessies” opgezet. Hier konden 

studenten op bepaalde tijden deelnemen aan een opgezette Zoom-call om samen te studeren (in 

stilte), daarbij hopelijk het fysiek samen studeren op de universiteiten nabootsend. Hier bleek echter 

na enkele proefrondes niet veel animo voor te zijn, al heeft het bestuur wel een handvol studenten 

met de studeerzoomsessies blij weten te maken. Veel studenten maakten echter al hun eigen 

zoomsessies om te studeren in een groep. Verder is er halverwege het jaar het Buddy Programma 

opgezet om eenzaamheid onder studenten tegen te gaan, welke verderop in dit jaarverslag staat 

beschreven.  

Het bestuur heeft dit jaar geen extra vertrouwelijk aanspreekpunt weten aan te stellen; hierdoor is er 

het afgelopen jaar één vertrouwelijk aanspreekpunt geweest. Wel zijn er in samenwerking met de 

andere VU-bètaverenigingen vanuit de VU vergoede vertrouwenspersoonscursussen geregeld. Van 

deze cursus zullen de vertrouwelijk aanspreekpunten van het studiejaar 2021–2022 gebruik kunnen 

maken om nog beter voorbereid te zijn op het opvangen en doorverwijzen van problemen. Gedurende 

het studiejaar is verder de (mentale) gezondheidspagina van de ACD-website zoveel mogelijk up-to-

date gehouden en hebben enkele bestuursleden weer deelgenomen aan de Social Safety and 

Inclusivity Training. De eerste hulp en reanimatiecursus heeft het bestuur helaas niet kunnen volgen 

door de maatregelen omtrent COVID-19. 

Algemene Zaken  
Raad van Advies (RvA) 

Er was een idee om een Raad van Advies op te zetten voor het ACD. Helaas is door gebrek aan tijd dit 

project dit jaar niet uitgevoerd. 

 

Bilocatie 

Door de situatie omtrent COVID-19 was het afgelopen jaar weinig tot niet mogelijk om in de 

verenigingskamers te komen. Hierdoor is de aanschaf van inboedel voor de verenigingskamer op de 

VU niet gebeurd. Het toegezegde budget van de VU is dus ook niet gebruikt.  

 

Op enkele dagen zijn er door het bestuur diensten gedraaid, op momenten dat het op afspraak in de 

verenigingskamer mocht zijn. Deze diensten hebben niet de frequentie gehad als was verwacht 

(minstens één dienst op de UvA en één dienst op de VU), maar het is ondanks het dicht blijven van de 

universiteiten toch mogelijk geweest voor de leden om langs te komen. De dagen dat het bestuur 

aanwezig was in de verenigingskamer, is het opendeurbeleid niet actief uitgevoerd. Dit werd gedaan 

met de gedachte dat de universiteit liever niet wilde dat er studenten op en aan kwamen in de 

verenigingskamers en dit hoefde dus ook niet uitgenodigd worden.  

 

De overleggen omtrent de NU-huiskamer, de gezamenlijke ruimte voor studieverenigingen in het NU-

gebouw op de Zuidas, zijn dit jaar ook voortgezet met de opgezette commissie voor deze kamer. De 

ruimte is volledig ingericht en kon door de coronamaatregelen van afgelopen jaar nog niet in gebruik 

worden genomen. Met de versoepelingen wordt dit komend studiejaar wel mogelijk. Er is een protocol 

opgesteld met de faculteit en de VU-bètaverenigingen voor het gebruik van deze kamer. De kamer zal 

vooralsnog dienen als een gezamenlijke ruimte waar leden van verschillende verenigingen kunnen 

samenkomen om te studeren of gezellig te kletsen; soortgelijk aan de situatie in de Brainwave overdag. 

Er kan promotiemateriaal van verenigingen opgehangen worden en verenigingen kunnen in overleg 

gebruik maken van de kamer voor een activiteit.  
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Contacten met broertjes/zusjes 

De contacten met de broertjes en zusjes zijn ook het afgelopen jaar goed doorgezet. Allereerst zijn de 

vergaderingen met zowel de broertjes als zusjes gewoon in de normale frequentie doorgegaan en zijn 

die altijd bijgewoond door minstens één bestuurslid. Hierdoor werd er gezorgd dat ook de andere 

verenigingen het ACD goed bleven kennen.  

 

Ook werden er activiteiten met broertjesverenigingen georganiseerd. Ten eerste waren er de 

“Association Battles”, een reeks van activiteiten georganiseerd door verschillende VU-broertjes en het 

ACD. Voorbeelden van activiteiten waren een “Ik hou van Holland”-gameshow, een disco bingo en een 

festival pubquiz met bier yoga, waar het ACD medeorganisator van was. De Association Battle was niet 

het enige wat met broertjes was georganiseerd, want ook was er de “Bonding Night” met Helios, de 

studievereniging Neerlandistiek aan de UvA. Verder heeft het ACD ook de leuke “Eat-and-Greet” gehad 

met het zusje Proton.  

 

Het PAC is in het afgelopen jaar online georganiseerd en was zeer geslaagd. Wel waren er problemen 

met het vinden van een nieuw PAC-bestuur. Op het moment van schrijven zijn hier nog gesprekken 

over met het huidige PAC-bestuur. Het ONCS heeft helaas niet kunnen plaatsvinden. 

 

Feedback 

In commissies die actief waren het afgelopen jaar is er gevraagd of zij een feedbacksessie wilden doen. 

In de commissies die aangaven dat zij dit wilden, is deze gehouden. De witboeken zijn in veel 

commissies aangevuld of opgezet.   

Buiten het beleidsplan  
 

Diploma-uitreiking  
Het afgelopen jaar was het niet mogelijk om op locatie een diploma-uitreiking te houden en dus ook 

niet mogelijk om onze actieve leden en oud-bestuursleden te bedanken. Als oplossing heeft het 

bestuur de diploma-uitreiking naar de leden toe gebracht. Hierbij hebben meerdere bestuursleden 

door heel Nederlands getoerd om de bedankjes naar de leden toe te brengen.  

AVG  
Ook dit jaar heeft de vereniging zich aan haar AVG-plichten gehouden. Een vereniging dient in bezit te 

zijn van een privacyverklaring, een verwerkingsregister en verwerkingsovereenkomsten met derden. 

De privacyverklaring is afgelopen studiejaar verder geüpdatet en er is een verwerkingsregister opgezet 

om verwerking van persoonsgegevens in bij te houden. Voor het delen van gegevens met de SLA is, 

zoals beschreven in de privacyverklaring, daarnaast een verwerkersovereenkomst gesloten die per 

nieuw SLA-bestuur herzien dient te worden. 

Chemunity 
Afgelopen studiejaar is er een aparte gemeenschap genaamd “Chemunity” opgericht vanuit junior 

docenten van de masteropleiding Chemistry, met name van de analytical track, om in tijden van de 

pandemie chemie studenten een ‘community-gevoel’ te geven. Chemunity was in eerste instantie 

gericht op analytische chemie studenten, maar studenten vanuit de andere mastertracks zijn ook van 

harte welkom. Via Chemunity werden afgelopen studiejaar verscheidene workshops aangeboden die 

gericht waren op netwerken, het ontwikkelen van vaardigheden en het uitzoeken van het carrière pad. 
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Ook waren er de “Meet your Teachers” en een maandelijkse nieuwsbrief met baanvacatures, 

onderzoeksprojecten van studenten en van professoren. De activiteiten werden gepromoot via een 

actief bijgehouden Facebook- en Discordkanaal en de opkomst was vaak erg hoog. Langzaamaan 

begon er een afsplitsing te ontstaan tussen studenten die lid waren van Chemunity, met name 

analytical science en premasterstudenten, en studenten die lid waren van het ACD. Het bleek dat 

masterstudenten erg behoefte hebben aan een platform die ze de ruimte biedt om te netwerken, 

vaardigheden op te bouwen en hun carrière pad uit te zoeken en dat zij deze activiteiten bij het ACD 

blijkbaar niet goed genoeg konden vinden. De bovengenoemde activiteiten zijn, in de ogen van bestuur 

75, echter juist uitermate geschikt voor een studievereniging zoals het ACD om te organiseren en juist 

een studievereniging kan de sociale cohesie onder studenten van alle tracks goed behouden. Om een 

mogelijke verdere afsplitsing tegen te gaan zijn er daarom meerdere gesprekken met de 

masteropleiding en Chemunity geweest om een samenwerking tussen het ACD en Chemunity te 

starten. Sinds de overleggen hebben het ACD en Chemunity elkaars activiteiten en binnengekomen 

vacatures gepromoot en is er gekeken naar een oplossing om Chemunity weer in het ACD op te nemen. 

De keuze viel voor een geleidelijke overgang, waarbij aanstaand studiejaar gestart zal worden met een 

door de opleiding gefinancierd comité, een “Chemunity-ACD commissie”. Hier zullen twee ACD-leden, 

de junior docenten en studenten van alle tracks in plaatsnemen. 

Sollicitatieprocedure  
Het afgelopen jaar is er op de Wissel-ALV een nieuwe procedure voor de sollicitaties ingestemd. Deze 

procedure is het afgelopen jaar voor het eerst gebruikt. Helaas waren er ook dit jaar niet genoeg 

aanmeldingen om een zestallig bestuur te vormen. Om deze reden is de deadline voor solliciteren eerst 

nog verplaatst. Na de verplaatste deadline heeft de sollicitatiecommissie (SoCo) meerdere besturen 

gevormd, zoals de procedure vraagt, en een van deze voorgestelde besturen is door de ALV ingestemd. 

De procedure is zowel binnen de SoCo geëvalueerd als met de sollicitanten geëvalueerd. Hieruit is 

gebleken dat het toevoegen van een extern lid aan de SoCo een waardevolle toevoeging was, omdat 

de SoCo hierdoor een bredere invalshoek had bij het beoordelen van de sollicitanten. Ook heeft het 

externe lid suggesties aangedragen om de kwaliteit van de sollicitatieprocedure nog verder te 

verhogen, wat meegegeven zal worden aan de komende SoCo. De waarde van het moeten aandragen 

van minstens twee voorstelbesturen is nog niet duidelijk naar voren gekomen, omdat er vier 

sollicitanten waren. De verwachting is dat dit meer naar voren komt wanneer er sprake is van meer 

dan zes sollicitanten. 

DecoratieCommissie (DeCo)  
Een betrokken lid voelde afgelopen jaar dat zij haar creatieve ideeën kwijt wilde, maar kon dat in geen 

commissie doen. In samenspraak met het bestuur heeft zij vervolgens de DecoratieCommissie (DeCo) 

opgericht. Deze commissie heeft het afgelopen jaar voor de leuke acties als “Raad de Paaseitjes” 

gezorgd. De commissie is ook opgericht om de verenigingskamers zo gezellig mogelijk te maken en in 

het thema van verschillende feestdagen te brengen.  

Stichting Brainwave  
In het afgelopen jaar is er geen mogelijkheid geweest tot het borrelen op de vrijdagmiddag in onze 

vertrouwde Brainwave. Stichting Brainwave is echter wel erg druk bezig geweest. Zo is natuurlijk in de 

zomer van 2020 de bar al verbouwd, maar lagen de overleggen met de FNWI over de 

alcoholvergunning stil. Deze zijn halverwege het afgelopen collegejaar weer opgepakt. Zo hebben twee 

bestuursleden van deze stichting een diploma “Sociale Hygiëne” behaald en is het Huishoudelijk 

Reglement (HR) van de stichting aangepast om een hoofdstuk te bevatten over de samenwerking met 

de afdeling Gebouw, Arbo en milieu (GAM) van de FNWI. Dit vernieuwde reglement zal een beginpunt 

zijn voor het opstellen van het alcoholverdrag tussen de UvA en de verenigingen van het Science Park. 
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Daarnaast kan nu daadwerkelijk de vergunning aangevraagd worden, zodat er volgens de regels drank 

geschonken mag worden tijdens de borrels. Er zijn gesprekken geweest met de GAM om de 

voorraadruimte achter de bar in de Brainwave schoon te maken, aangezien dit in de afgelopen 

anderhalf jaar niet heeft kunnen gebeuren.  

Buddy Programma 
Het afgelopen jaar heeft geleid tot een hoop eenzaamheid onder studenten; zo waarschijnlijk ook 

onder leden van het ACD. Om ervoor te zorgen dat de eerstejaars bachelorstudenten en eerstejaars 

masterstudenten toch een beetje betrokken konden worden bij het ACD en wat mensen konden leren 

kennen binnen hun respectievelijke opleidingen is in het tweede semester het buddy programma 

opgezet. In dit programma was het idee dat twee ouderejaars ACD-leden gekoppeld werden aan twee 

eerstejaarsstudenten op basis van interesses; de masters werden, waar mogelijk, ingedeeld op basis 

van de tracks die ze volgden. Eerst is geïnventariseerd hoeveel begeleiders er geregeld konden worden. 

Daarna werd de interesse bij eerstejaars gepolst via tutoraat, Canvas, de sociale mediakanalen van het 

ACD en het eerder genoemde Chemunity en konden de eerstejaars bachelor- en masterstudenten zich 

opgeven voor het programma. De animo was groot genoeg om voor de bachelor acht groepen en voor 

de master zeven groepen te maken. Hierbij hebben sommige ACD-leden zowel een bachelor- als 

mastergroepje onder hun hoede genomen in wisselende combinaties. In totaal waren er zesendertig 

eerstejaars ACD-leden die met het programma hebben meegedraaid. Na de vrije week in april werden 

de eerste kennismakingsactiviteiten gehouden. Dit was een soort spellenavond via Gather Town, 

waarbij eerst een kort kennismakingsspel gedaan kon worden gedaan met vragen om het ijs te breken. 

Daarna konden er spellen gespeeld worden met zowel de eigen buddygroep als een combinatie van 

andere groepen. Deze avond is twee keer georganiseerd, één keer voor de bachelorstudenten en één 

keer voor de masterstudenten. Tot nu toe lijkt het een geslaagd concept. De tijd zal leren of het na de 

pandemie nog mogelijk blijft om het buddy programma voort te zetten. Het is wel een aanrader, met 

name om ook de internationale masters te betrekken bij het ACD.  

Niet afgeronde projecten en aanbevelingen  
 

Raad van Advies  
Eerder in dit jaarverslag werd de RvA al benoemd. Dit project heeft het 75ste bestuur helaas niet kunnen 

uitvoeren. Wel zijn hier oriënterende mails over gestuurd en ligt er al een document die gebruikt kan 

worden voor het opzetten van een RvA. Het bestuur heeft in het afgelopen jaar (en het jaar ervoor) 

gemerkt dat het heel fijn kan zijn om een adviesorgaan te hebben in bijzondere maar ook niet 

bijzondere situaties. Het bestuur is van mening dat een RvA nog steeds een goede toevoeging zal zijn 

aan het ACD en geeft als advies om dit alsnog in het komende jaar op te zetten. 

Inboedel VU  
De verenigingskamers waren dicht en hierdoor kon er geen nieuwe inboedel worden aangeschaft. Wel 

heeft het bestuur afgelopen jaar een overzicht gemaakt van spullen die wel handig zijn om aan te 

schaffen voor de VU-verenigingskamer. Het bestuur raadt het volgende bestuur aan om dit overzicht 

te gebruiken bij het aanschaffen van spullen voor de VU-verenigingskamer, waar de toezegging van de 

VU nog steeds voor staat.  

Verliesbegroting 
In de afgelopen twee jaar hebben er veel activiteiten niet plaats kunnen vinden, waardoor er minder 

geld is uitgegeven dan gepland. Dit heeft als gevolg gehad dat zowel het ACD als de ABC de afgelopen 

jaren flinke winst heeft gemaakt. Met dit in gedachten raadt het bestuur het volgende bestuur aan een 
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verliesbegroting te maken, waar een deel van de gemaakte winst van de afgelopen jaren gebruikt kan 

worden om de commissies meer budget te geven voor de organisatie van nog grotere activiteiten na 

de afgelopen ‘gesloten’ jaren. Het bestuur hoopt dat de ALV deze verliesbegroting dan ook instemt.  

ABC/ACD-rekening  
Het ACD heeft twee verschillende rekeningen, een voor het ACD zelf en een voor de ABC. Het bestuur 
is van mening dat deze rekeningen beter samengevoegd kunnen worden en geeft hiervoor de volgende 
redenen; de ABC-penningmeester heeft een minder zware last en minder verantwoordelijkheid, hij/zij 
krijgt er immers geen beurs voor en als hij/zij het fout doet zijn de consequenties voor het bestuur; De 
onduidelijkheid naar welke rekening leden geld over moeten maken zal er niet meer zijn; Er hoeft maar 
één begroting gemaakt te worden, één rekening betaald te worden, één belastingaangifte gedaan te 
worden. Tenslotte hoeft er ook niet meer heen en weer geschoven te worden van geld tussen het ACD 
zelf en de ABC, wat een zeer omslachtig proces is. Het bestuur raadt aan om volgend jaar een plan op 
te zetten om te kijken wat hiervoor mogelijk is en raadt daarnaast aan om bij het opzetten van het 
plan te kijken naar de mogelijkheid om naar een duurzamere bank over te stappen. 
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Goedkeuring document 

Met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering van 28 september 2021 zal dit document, 

Jaarverslag Amsterdams Chemisch Dispuut 2020–2021, ondertekend worden door het gehele 75ste 

bestuur des Amsterdams Chemisch Dispuuts. Samen met het opspelden van het ACD-speldje, is dit de 

officiële afsluiting van het 75ste bestuursjaar des Amsterdams Chemisch Dispuuts.  

Met de ondertekening verklaren we dat alles in dit document naar waarheid is geschreven en wensen 

we Martijn, Ben, Arthur en Perry, het 76ste bestuur des Amsterdams Chemisch Dispuuts, een 

fantastisch en succesvol jaar toe. Succes heren!  
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