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Voorwoord

Hierbij presenteert het kandidaatsbestuur voor het 76ste bestuur des Amsterdams Chemisch Dispuuts
haar beleidsplan voor het studiejaar 2021-2022. Er wordt komend jaar geprobeerd om het Amsterdams
Chemisch Dispuut (ACD) weer fysiek bijeen te brengen en toegankelijk te maken voor alle
scheikunde studenten en studenten die scheikunde vakken volgen. Hierbij staat wederom het
organiseren van leuke activiteiten, borrels, lezingen, excursies en feesten binnen de geldende
maatregelen centraal. Ook worden enkele projecten uit voorgaande jaren doorgezet. De plannen voor
het aankomende jaar zijn weergegeven op de volgende pagina’s, waarbij de toegankelijkheid van de
vereniging voorop staat. Kortom, dit beleidsplan dient als duiding van de ambities van het 76ste

kandidaatsbestuur.
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Het ACD bestuur

Martijn ten Brink – Voorzitter

● Eindverantwoordelijk voor het functioneren van het Amsterdams Chemisch Dispuut en haar
bestuur.

● Eindverantwoordelijk voor het voorzitten en coördineren van de bestuurs- en algemene
ledenvergaderingen (BV en ALV).

● Vertegenwoordigt het ACD bij het Bèta Verenigingen Overleg (BVO), lunch met de decaan,
Bèta Overleg (BO), Lunch Overleg (LO)  en Commissie Studieverenigingen (CSV).

● Contactpersoon voor het PAC-bestuur.
● Onderhoudt het contact met de broertjes- en zusjesverenigingen.
● Eindverantwoordelijk voor de website van het Amsterdams Chemisch Dispuut.
● Eindverantwoordelijke voor de ICT-Commissie, EersteJaarsCommissie (EJC) en Commissie

Waardering Actieve Leden (CWAL).
● Neemt plaats in de ICT-commissie en de Raad van Toezicht van de Open Nederlandse Chemie

Sportdagen (ONCS)
● Zal als bestuursafgevaardigde plaatsnemen in Stichting Lustrum ACD (SLA)

Ben Kras – Secretaris

● Eindverantwoordelijk voor de notulen van de BV en ALV, het bijhouden van de mail en het
verzorgen van de ledenmail.

● Eindverantwoordelijk voor het actief bijhouden van het ledenbestand.
● Aanspreekpunt voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
● Vicevoorzitter
● Eindverantwoordelijk voor de Lezingen- en ExcursieCommissie (LEC), de

BuitenlandExcursieCommissie (BEC), de Acquisitiecommissie
● Neemt plaats in de LEC, BEC, Acquisitiecommissie en de PromotieCommissie (PromoCie).
● Zal als bestuursafgevaardigde plaatsnemen in de SLA

Arthur Grooteman – Penningmeester

● Eindverantwoordelijk voor de financiën, boekhouding en merchandise van het Amsterdams
Chemisch Dispuut.

● Het aanspreekpunt voor de commissie-penningmeesters.
● Vice-Secretaris
● Eindverantwoordelijk voor studie gerelateerde aangelegenheden en merchandise.
● Het aanspreekpunt voor de Bacheloropleiding Scheikunde en de Masteropleiding Chemistry
● Vertegenwoordigd het ACD in de BSc OCT en de MSc OCT
● Contactpersoon voor de Kascontrolecommissie (KasCo).
● Eindverantwoordelijk voor de Bladcommissie, Kookcommissie (KoCo), Master Activiteiten

Commissie (MAC), Verenigde Oud-Leden ACD (VOLA) en Kommissie Opvang Eerstejaars
Studenten (KOESt).

● Neemt plaats in de Bladcommissie, KoCo, MAC en VOLA.
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● Zal als bestuursafgevaardigde plaatsnemen in de SLA

Perry Blommaart – Commissaris Intern

● Eindverantwoordelijk voor de borrels en diverse sociale activiteiten van het Amsterdams
Chemisch Dispuut.

● Vice-Penningmeester
● Eindverantwoordelijke voor de Activiteiten- en BarCommissie (ABC), Feestcommissie,

Decoratie Commissie (DeCo) en Allejaars Weekend Commissie (AJW) en de PromoCie.
● Contactpersoon voor Stichting Brainwave, Science Park Activiteiten commissie (SPAcie) en

Stichting Lustrum ACD (SLA)
● Neemt plaats in de ABC (voorzitter), Feestcommissie, de DeCo, de AJW, de PromoCie en

Stichting Brainwave
● Zal als bestuursafgevaardigde plaatsnemen in de SLA
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COVID-19

Het einde van de pandemie lijkt in zicht, maar er wordt rekening gehouden met mogelijke nieuwe
coronamaatregelen. Het plan is om in te zetten op het volledig fysiek houden van de activiteiten van
het ACD, rekening houdend met de geldende maatregelen. In dit beleidsplan zal daarom worden
ingespeeld op de maatregelen. Eveneens zullen er hybride activiteiten, ook wel activiteiten die fysiek
en online bij zijn te wonen, gebruikt worden om op deze manier zoveel mogelijk fysieke activiteiten te
kunnen organiseren, zolang de coronamaatregelen dit toelaten. Indien de maatregelen weer worden
verscherpt, wordt er overgegaan op volledig online activiteiten.

Bestuurssamenstelling

Het 76ste kandidaatsbestuur bestaat uit vier leden, in tegenstelling tot de standaard zes leden. Ben Kras
zal de voornaamste taken van de Commissaris Extern overnemen terwijl Arthur Grooteman de
voornaamste taken van de Commissaris Onderwijs overneemt. Martijn ten Brink en Perry Blommaart
zullen assisteren bij deze overgenomen taken waar nodig. Omdat Perry zich niet enkel zal
bezighouden met activiteiten- en bar-gerelateerde zaken, maar ook met andere commissies, zal de titel
Commissaris Activiteiten en Bar wordt vervangen door de titel Commissaris Intern. Omdat het
kandidaatsbestuur uit vier man bestaat in plaats van zes, zullen de commissies ook meer uit handen
gegeven worden door wel proberen plaats te nemen in commissies, maar minder commissievoorzitters
posities op ons nemen. Dit betekent dat er ook meer aandacht zal worden besteed aan het informeren
van de commissievoorzitters. Verder wordt er meer gericht op voltijds-bestuur dan deeltijds-bestuur.
Hiervoor zal minder gefocust worden op studeren en andere randzaken door de bestuursleden.

Studiegerelateerd

Voor het heropstarten van de vereniging is het belangrijk mensen weer fysiek te kunnen verwelkomen
voor het onderwijs zelf, en onderwijsgerelateerde activiteiten. Hieraan willen wij aandacht besteden,
opdat iedereen weer gezellig samen kan komen.

Boekenverkoop
We gaan door met de verkoop van studiematerialen en boeken via bol.com en andere leveranciers. Er
zal ook worden geëvalueerd hoe deze relaties staan, specifiek bij bol.com, om ervoor te zorgen dat het
bestellen van boeken zo gestroomlijnd mogelijk verloopt.

Oriëntatie op loopbaan en onderzoek
Evenals afgelopen jaar zullen er opnieuw twee oriëntatiemarkten georganiseerd worden voor het
informeren van de tweede- en derdejaars BSc studenten en de MSc studenten over welk onderzoek op
dit moment wordt uitgevoerd; hierbij wordt ervan uitgegaan dat deze fysiek plaats zullen vinden. Deze
zullen in het eerste semester op de Universiteit van Amsterdam (UvA) en in het tweede semester op de
Vrije Universiteit (VU) plaatsvinden. Hiermee wordt er gericht op de universiteit waar het tweedejaars
project georganiseerd wordt. Er zal ook gekeken worden naar het eventueel betrekken van bedrijven
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bij de oriëntatiemarkten om stages aan te bieden voor studenten die liever buiten de universiteit willen
kijken voor mogelijkheden. Hiernaast zal bij acquisitie ook op stages buiten de universiteit gefocust
worden om ervoor te zorgen dat studenten een beter beeld krijgen van wat ze na hun studie kunnen
doen buiten onderzoek om.
Eveneens zal het partnerschap met het ACD worden aangepast. In de nieuwe variant, met de focus op
de toekomst na het afstuderen, zullen partners van het ACD ook een vacature op de site mogen zetten
als onderdeel van het partnerschap. Tot slot zal er ook gestreefd worden naar het organiseren van een
bedrijvendag met een carrière diner als afsluiting. Dit wordt nog altijd gezien als een goed initiatief en
zal dus worden voortgezet om de studenten meer in contact te brengen met de bedrijven die
uitgenodigd worden.

Ondersteuning nieuwe curriculum
De tentamenbank zal (opnieuw) aangevuld moeten gaan worden voor het nieuwe curriculum, met een
duidelijke scheiding tussen tentamens van het nieuwe en oude curriculum. De tentamens van vakken
uit het oude curriculum kunnen mogelijk gebruikt worden voor de nieuwe vakken waar nu nog geen
tentamens van beschikbaar zijn. Hiernaast zal er ook goed contact gehouden worden met het
onderwijsteam van de bachelor over het invoeren van het nieuwe curriculum voor de aankomende
eerstejaarsstudenten. Via de overleggen met de opleidingscommissie (OC) en het
opleidingscoördinatie team (OCT) van de BSc en MSc zal er ook regelmatig feedback aangeleverd
worden, zodat de transitie van het huidige curriculum naar het nieuwe curriculum zo soepel mogelijk
zal verlopen.

Financiën

Samenvoeging ACD en ABC rekeningen
Aankomend jaar zal er georiënteerd worden op het samenvoegen van de rekeningen van het ACD en
de ABC. Dit heeft verschillende voordelen, waaronder het verlichten van de werkdruk voor de
penningmeester van de ABC en het vereenvoudigen van het boekhouden. Ook vervallen de kosten
voor de tweede rekening, hoeven leden niet langer te betalen aan twee aparte rekeningen, is er niet
langer een aparte begroting nodig voor de ABC en is er maar een belastingaangifte nodig in plaats van
de huidige twee. Tot slot zal er ook georiënteerd worden op het overstappen naar een duurzame bank
in het proces van samenvoegen.

Acquisitie
Omdat er wordt ingezet op een jaar met fysieke activiteiten, zal hier ook op in worden gespeeld in
onze acquisitie en financiën. Voor de sponsoren zullen de opties voor de fysieke activiteiten worden
geherintroduceerd. Op deze manier wordt er getracht de studenten ook weer een betere kijk te geven
op het bedrijfsleven, naast het geven van wat variatie in de manier waarop bedrijven ons kunnen
sponsoren. Het streven is om het aantal partners van het ACD weer op het niveau te brengen van voor
de lockdown en beter contact te faciliteren tussen de leden en bedrijven.
Met de acquisitie zal het beleid worden doorgezet om nieuwe partnerschappen af te sluiten. Voor het
contacteren van bedrijven voor partnerschappen zal ook buiten de scheikunde-sector gekeken worden.
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De sectoren in kwestie zullen dan wel dichtbij de scheikunde liggen, zoals Farmacie, Intellectueel
eigendom en chemical engineering.

Activiteiten en commissies

Aangezien de universiteiten hun deuren weer openen is het doel om weer zoveel mogelijk fysieke
activiteiten organiseren. Er zal gestreefd worden naar het vinden van een balans tussen activiteiten
organiseren en het niet overladen van de leden.

Onderwijsgerelateerde activiteiten
Er wordt dit jaar weer gestreefd naar het organiseren van een buitenlandse excursie.. De reis zal
hoogstwaarschijnlijk vallen in de meivakantie met de huidige planning. De commissie zal meer
vrijheid krijgen om keuzes te maken in hoe de BEC georganiseerd wordt en of er drie opties aan de
leden gegeven worden qua bestemmingen. De LEC zal zich ook weer gaan focussen op excursies,
naast de lezingen die tijdens de lockdown wel konden doorgaan. Er zal worden gestreefd om twee
symposia (inclusief SLA-symposium), drie lezingen en zes excursies (inclusief excursies gepland voor
de lockdown) in het jaar te organiseren. Voor de lezingen zal er mogelijk ook gebruik gemaakt kunnen
worden van het nieuwe hybride onderwijssysteem dat vanuit de UvA aangeboden wordt, ofwel dat
men fysiek en online aanwezig kan zijn.

Sociale activiteiten en borrels
Evenals voorgaande jaren zal er gestreefd worden wekelijks ABC-borrels te houden op vrijdag in de
Brainwave. Wanneer deze mogelijkheid er niet is, zal er worden gezocht naar een externe locatie, zoals
Maslow of de Oerknal. Na 20 september zien wij geen reden om niet de Brainwave te kunnen
gebruiken, hoewel waarschijnlijk met testen voor toegang om aanwezigheid van alle geïnteresseerden
mogelijk te maken. De borrels kunnen zowel met als zonder thema plaatsvinden, wat wordt
overgelaten aan de ABC. De bekende themaborrels, zoals de kabouterborrel, de Red Octoberborrel, de
broertjesborrel, etc., zouden wederom kunnen worden georganiseerd. Hierbij krijgt ABC de vrijheid
om nieuwe thema’s te introduceren en/of bekende thema’s aan te passen of te verwijderen. Voor de
ABC wordt er naar gestreefd om maandelijks een activiteit te organiseren. De DeCo zal ingezet
worden voor bij het versieren van feesten en themaborrels. Dit jaar zal de commissie vooral worden
vormgegeven om te kunnen bepalen hoe deze in volgende jaren ingezet zal worden.
Voor de feesten wordt het eerste feest, de ACD-verjaardag, georganiseerd door de SLA. Deze zal in
samenwerking met de feestcommissie georganiseerd worden. Voor de andere feesten wordt het plan
om deze te organiseren met een broertjes-of zusjesverenigingen, zoals in voorgaande jaren is gedaan
met het gala met de NSA. In totaal zal er gestreefd worden om drie feesten te organiseren. Daarnaast
zal er getracht worden het FLUX festival te organiseren in samenwerking met de andere
studieverenigingen op het Science Park.
Aankomend jaar wordt er ook weer een AJW georganiseerd, deze gaat naar Maastricht in het weekend
van 26 november 2021. Deze is al bijna volledig opgezet en zal daarom ook niet worden aangepast.
De KoCo zal ingezet worden bij het maken van het eten voor de ALV’s en bij het ACDiner om hier
gerechten voor te bedenken en te maken. Er zal ook gekeken worden naar het maken van
lunchpaketten tijdens activiteiten overdag.
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Sportactiviteiten
Wegens de onzekerheid omtrent de pandemie is het al lastig geworden om een wintersportreis te
organiseren en op dit moment is het al te laat om een wintersportreis voor januari te organiseren.
Daarnaast heeft de VCSVU zich ook teruggetrokken voor de reis van dit jaar. Door het terugtrekken
van de VCSVU, het ontbreken van een commissie en het ontbreken van een opzet is het aannemelijk
dat de wintersport geen doorgang kan vinden. Desondanks gaat het kandidaatsbestuur actief aan de
slag met het opzetten van de Wintersportcommissie zodat de wintersport in het studiejaar 2022/2023
wel door kan gaan. Dit zal alleen zonder de VCSVU gebe uren omdat zij hebben aangegeven de
komende jaren geen vrijstelling te kunnen krijgen van de opleiding en dus niet kunnen deelnemen aan
de gezamenlijke wintersportreis. Er zal daarom gekeken worden of het mogelijk is een wintersportreis
in 2022/2023 te organiseren samen met een andere VU- of UvA-broertjesvereniging.
De sportcommissie zal dit jaar onderdeel blijven van de ABC. Echter, als er genoeg animo is voor het
organiseren van sportactiviteiten zal er gekeken worden of  de Sportcommissie weer opgezet wordt.

Stichtingen

Het contact met broertjesverenigingen van zowel de UvA als de VU en zusjesverenigingen is handig
en levert elk jaar gezellige activiteiten op, zoals het PAC-symposium, de Open Nederlandse Chemie
Sportdagen (ONCS) en gezamelijke borrels en feesten. Er zal komend jaar niemand vanuit het
kandidaatsbestuur plaatsnemen in de SPAcie, echter zullen de activiteiten en open posities van de
SPAcie wel worden gepromoot. We zullen contact met de SVO en UVO onderhouden om op de
hoogte te blijven, vanwege het feit dat we niet altijd bij de besprekingen kunnen zijn.

ONCS
Het ONCS heeft de afgelopen twee jaar niet door kunnen gaan vanwege de pandemie. Om de stichting
te ondersteunen waar nodig, zal een lid van het kandidaatsbestuur plaatsnemen in de Raad van
Toezicht van Stichting ONCS. Daarnaast zal er ook gestreefd en geprobeerd worden ervoor te zorgen
dat het ONCS in de komende jaren in Amsterdam georganiseerd zal worden, zolang er animo is voor
het organiseren van de ONCS onder de leden van het ACD.

Brainwave
Met betrekking tot de Brainwave wordt de toepassing ervan zoals deze voor de coronacrisis was
hervat. Omdat het bestuur van Stichting Brainwave in maart wisselt, zal er vanaf dat moment een
permanente afgevaardigde uit het kandidaatsbestuur plaats nemen in dit bestuur. Samen met het
bestuur van Stichting Brainwave zullen wij trachten om de Brainwave, na anderhalf jaar niet gebruikt
te zijn voor borrelen, professioneel schoon te laten maken.
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Betrekking (oud)leden

Betrekking nieuwe leden
Komend jaar speelt de opvang van nieuwe eerstejaarsstudenten een belangrijke rol binnen de
vereniging. Daarom zal er wederom worden gewerkt aan een eerstejaarsstudentenblad voor de
Facultaire Introductie (FI), waarin onder andere een introductie tot de verschillende commissies van
het ACD staat. Er zal onder voorbehoud ook een eerstejaarsweekend worden georganiseerd door de
KOESt om de eerstejaars een leuke introductie tot elkaar en de vereniging te geven. Het
buddyprogramma is opgezet door het 75ste bestuur in het afgelopen jaar om eenzaamheid te
verminderen en om nieuwe studenten een introductie te geven tot het studentenleven. Hierbij kan een
nieuwe student gekoppeld worden aan een (ouderejaars) mentor die ze dan helpt met kwesties
gerelateerd aan de studie en het studeren. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over de
studie(vereniging), activiteiten en de stad. Komend jaar zal het buddyprogramma wegens succes
opnieuw ingezet worden. Er is komend jaar ook de mogelijkheid tot fysieke reclame voor mentoren en
eerstejaars om zich aan te melden voor het buddy programma.
De EJC zal komend jaar een belangrijke rol vertolken in het betrekken van eerstejaars bij het ACD
door middel van het organiseren van gezellige activiteiten door en voor eerstejaarsstudenten..
Er wordt daarnaast ingezet op het organiseren van een commissie informatieavond voor eerstejaars en
tweedejaars. Deze avond zal georganiseerd worden in de vorm van speeddaten met daarbij een
tapcursus en een introductie tot het buddyprogramma voor mensen die mentor zouden willen worden.
Voor de tweedejaarsstudenten, die geen normale introductie heeft gehad tot de vereniging, zal er nog
een extra kennismakingsactiviteit worden georganiseerd in Samenwerking met de UvA. Hierbij zal het
centraal staan dat de tweedejaarsstudenten het Science Park, de VU, elkaar en het ACD in fysieke
vorm beter leren kennen.

Betrekking masterleden en oud-leden
De initiatieven van de VOLA hebben in afgelopen jaar zijn vruchten afgeworpen en er is aangetoond
dat online lezingen een goede activiteit zijn geweest om VOLA leden te betrekken bij het ACD. Hier
zal ook nog een fysieke activiteit aan worden toegevoegd. Eveneens heeft de MAC met activiteiten
zoals game nights met succes de Masterstudenten een gezellig onderkomen gegeven bij het ACD in
het afgelopen jaar. Komend jaar is het plan om met de MAC naast het streven van vier tot vijf
activiteiten ook culturele activiteiten aan te bieden voor de studenten die daarin geïnteresseerd zijn.
Chemunity is een community die zich op dit moment nog onafhankelijk heeft georganiseerd om het
netwerk van de masterstudenten te vergroten, omdat fysiek onderwijs afgelopen jaar niet mogelijk
was. Verder is het doel van Chemunity om de studenten te leren netwerken. Deze community is
opgericht vanuit de junior docenten in de Chemistry opleiding, in de eerste instantie voor de
Analytical Science Track. Echter is Chemunity ook open voor de andere twee tracks en worden er
activiteiten georganiseerd die meer carrièregericht zijn, zoals meet-the-teacher avonden en CV- en
LinkedIn cursussen. Sinds dit jaar is Chemunity zo georganiseerd dat er leden in zullen zitten vanuit
alle tracks en dat de opleiding hier overzicht over behoudt om er zo voor te zorgen dat er meer cohesie
ontstaat tussen de tracks. De huidige situatie is echter dat deze activiteiten buiten het ACD
georganiseerd worden en dat er ook activiteiten georganiseerd worden die lijken op ACD-activiteiten,
wat een tweedeling veroorzaakt onder de masterstudenten. Dit zal worden opgelost door de organisatie
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van de activiteiten tussen het ACD en de Chemunity te coördineren om zo de twee verenigingen aan
elkaar te te binden.
Bovendien zal de integratie van Chemunity in het ACD worden besproken met de oprichters van
Chemunity, het 76ste bestuur en de opleidingsdirectie. Het 75ste bestuur is hiermee gestart door in
overleg te gaan met bovengenoemde personen. Hier zal een meerjarenplan voor worden gecreëerd om
Chemunity goed te integreren in het ACD, zonder dat deze taken op zich neemt van bestaande
commissies binnen de vereniging. Verder zullen bestaande commissies gebruikt worden om de
integratie te bevorderen. zoals de Bladcommissie, VOLA, en MAC. Er kunnen bijvoorbeeld in het
ACiD mastertrack-specifieke stukken geschreven worden. De VOLA en MAC kunnen hun huidige
taken blijven doen zonder dat de werkdruk groter wordt, waarbij er met Chemunity gekeken wordt
waar nog ruimte is om in te springen.

Betrekking actieve leden
Voor de betrekking van actieve leden is het streven om met de CWAL drie activiteiten te organiseren
waaronder (wederom) een daguitstap als vervanging van het eerder verdwenen actieve leden weekend.
Daarnaast willen we ook weer de voorzittersoverleggen herintroduceren. Een aantal jaar geleden was
het gebruikelijk om deze om de zoveel tijd te organiseren om zo de commissievoorzitters en het
bestuur op de hoogte te houden van wat er omgaat in de vereniging. Hierdoor kunnen de commissies
ook meer handelen op ontwikkelingen tijdens het jaar. Er zullen ten minsten twee
voorzitters-vergaderingen georganiseerd worden. Op deze manier hopen we de communicatie tussen
commissies te bevorderen en voorzitters beter informeren over de stand van zaken binnen de
vereniging. Het kandidaatsbestuur zal deze vergaderingen organiseren en voorzitten om een goed
verloop van de vergadering te garanderen. Deze zullen eind oktober en eind februari georganiseerd
worden.

Digitaal beleid

ICT
De ICT-commissie heeft in het collegejaar 2020-2021 het inschrijfformulier voor de ACD-website
afgerond. Hiervan zal gebruik gemaakt worden door het inschrijven voor evenementen voortaan te
laten plaatsvinden via de ACD-website. Het inschrijfformulier zal bereikbaar zijn via links verspreid
via de promotiemedia maar zal zich wel achter de log-in van de website bevinden. Evenals het
inschrijven, wordt alle relevante informatie van de evenementen ook op de ACD-website geplaatst.
Vorig jaar is er op de ALV besloten om het betalingssysteem van de ipad te vernieuwen en hiervoor
ook een nieuwe ipad aan te schaffen. Het nieuwe betalingssysteem is nu bijna klaar voor gebruik en de
nieuwe ipad en nieuwe app zullen zo snel mogelijk in gebruik worden genomen om de betalingen en
het boekhouden voor de penningmeesters te stroomlijnen.

Website
Net zoals in voorgaande jaren zal de website worden gebruikt voor het delen van berichten over
activiteiten en vacatures, het mogelijk maken van het bestellen van boeken en het inzien van oude
tentamens, het tonen van de partners van het ACD en de agenda.
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Blad
Het verenigingsblad ACiD is sinds dit jaar door de bladcommissie aangeboden als een fysiek blad en
als pdf per mail. Het kandidaatsbestuur zal dit doorzetten en zal in overleg met de bladcommissie en
Chemunity kijken hoe een blad kan worden gemaakt dat beter past bij de wensen van de
masterstudenten. Ideeën hiervoor zijn het doorzetten/heropzetten van een vijfde blad speciaal voor
VOLA- en masterleden waarin gefocust wordt op carrièregerelateerde onderwerpen en
wetenschappelijke resultaten of deze twee categorieën meer in de huidige vier uitgaven verwerken.

Ledenbestand
Het ledenbestand zal door de secretaris worden bijgehouden om zo inzicht te behouden in de status
van de leden en hun lidmaatschap bij het ACD. Hierin zal het werk van voorgaande besturen worden
doorgezet, waarin incomplete data verder zal worden opgevuld, fouten zullen worden verbeterd en er
ook zal worden gestreefd naar het opvullen van zo veel mogelijk incomplete data.

AVG
Het opslaan van persoonsgegevens zal AVG-conform gedaan worden, wat betekent dat er geen
onnodige informatie wordt vastgelegd en studenten het recht hebben hun data in te zien. Hoofdzakelijk
zal het werk van het 74ste en 75ste bestuur worden doorgezet en zullen we doorwerken om het
privacyreglement actueel te houden en daarmee geen overtredingen van de AVG te veroorzaken.

Communicatie

Om onze leden goed te informeren van alles wat speelt binnen de vereniging zullen de verhoudingen
in het gebruik van onze media veranderd worden. Verder zal er worden gewerkt aan betere interne
communicatie tussen commissies.

PromoCie
De PromoCie zal worden behouden zoals deze is, met een focus op het verbeteren van communicatie
binnen de commissie en de communicatie tussen commissies. Dit eerste zal worden bereikt door vaker
te vergaderen met als doel eens per 2-3 weken. Het tweede zal worden bereikt door meer en directer
contact te onderhouden met de aanvragers van de promotie, om naast het contactpersoon van elke
commissie ook een contactpersoon uit de PromoCie aan te wijzen per groep commissies, om zo het
contact nog verder te stroomlijnen.

Promotiemedia
In het kader van de promotie binnen het ACD zal er minder focus liggen op het promoten via
Facebook en meer via Instagram. Facebook wordt steeds minder gebruikt door de studenten en
Instagram steeds meer. Het posten van posters en sfeerimpressies op Instagram zal worden doorgezet
en zal meer worden gedaan. Het beleid omtrent WhatsApp zal worden doorgetrokken om zo het meest
gebruikte platform te behouden als belangrijkste promotie kanaal.
LinkedIn zal ook actiever gebruikt aan de communicatiemedia om zo carrière georiënteerde en
academische activiteiten te promoten. Daarnaast zal dit in samenwerking gebeuren met de Joint
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Algemene zaken

Aanwezigheid en toegang verenigingskamer
Om contact te onderhouden met de leden en andere studieverenigingen zullen we iedere week
minimaal vier diensten houden op de UvA houden en twee op de VU. Toegang tot de
UvA-verenigingskamer zal verleend worden aan het huidige bestuur, de leden van de ABC, de leden
van de SLA, de leden van de KasCo, de voorzitters van de commissies en de actieve
oud-bestuursleden. Toegang tot de VU-verenigingskamer zal verleend worden door middel van
sleutels. drie daarvan zullen in handen komen van het kandidaatsbestuur, een in handen van het 75ste
bestuur en een zal in de sleutelkast blijven. Voor beide verenigingskamers zal het succesvolle
opendeurbeleid van het 74ste en 75ste bestuur worden doorgezet.

(Mentale) gezondheid
Voor het behouden en het verbeteren van (mentale) gezondheid zal gefocust worden op sociale
veiligheid en voorkoming van eenzaamheid. Hiervoor zal het buddyprogramma ook gebruikt worden.
Voor de individuele ondersteuning zullen, net zoals in vorige jaren, verschillende mensen uit het
onderwijsteam opnieuw betrokken worden zoals Ambi, Consuela, Annika, en de tutoren. Om ook de
ondersteuning bij studenten te versterken in groepsverband, zal het contact met de universiteit
versterkt worden rondom het thema van (mentale) gezondheid via de Béta Facultaire Studentenraad
(FSR) op de VU, de Facultaire studentenraad en de SPAcie op de UvA. Invulling hiervan is het
organiseren van activiteiten voor sociale cohesie binnen de faculteit.
Vorige jaren is het de standaard geworden voor het bestuur en andere studenten om een EHBO-cursus
en Social Safety Training te volgen. Dit jaar zal dat worden doorgezet om de kennis over deze
onderwerpen op peil te houden. De EHBO-cursus zal worden gedaan door gegadigden uit de ABC en
het kandidaatsbestuur. Voor de EHBO-cursus zal er gepeild worden onder studenten hoeveel animo er
is om mee te doen en zal er worden gestreefd om de EHBO-cursus te organiseren voor het
kandidaatsbestuur, de ABC en geïnteresseerden studenten.
Er zal samen met VU-broertjesverenigingen een social safety training gehouden worden. Ons doel is
twee niet-bestuursleden te laten meedoen. Deze twee personen zullen optreden als vertrouwelijk
aanspreekpunt binnen de vereniging om een veilige sociale omgeving te garanderen voor ieder lid van
het ACD. Het kandidaatsbestuur zal voor de twee vertrouwelijk aanspreekpunt zoeken op basis van
bereidheid,  kennis van het ACD, haar leden en het FNWI, en sociaal karakter.

Feedback
Omdat feedback belangrijk is en iedereen vooruit wil komen in het leven willen wij dat hier ook
aandacht aan besteed wordt binnen de commissies. Net zoals in voorgaande jaren zal er overlegd
worden met de commissies om een feedbacksessie te houden en wanneer deze gehouden zal worden.
De commissies zullen vrij zijn in het organiseren van deze sessie, zolang de richtlijn van halverwege
het jaar aangehouden wordt. Bij deze sessie zal een-op-een feedback worden uitgewisseld voor de
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verbetering van de kwaliteiten van de commissieleden en zullen suggesties worden opgesteld voor de
volgende leden van de commissie en zal het witboek worden bijgewerkt.

Bilocatie VU
Na de samenvoeging van de VU en UvA scheikundeopleidingen is het de bedoeling geweest om de
activiteiten van de studievereniging op twee universiteiten te organiseren. Er zijn hierin veel
vooruitgang gemaakt door meer activiteiten te organiseren op de VU, vaak samen met onze
VU-broertjesverenigingen. De pandemie heeft alleen problemen opgeleverd waardoor alles online
moest. Onze wens is om het bilocatie in de hand te werken door het VU-hok huiselijker en gezelliger
te maken. De VU heeft het ACD een vergoeding gegeven om uit te geven aan meubilair voor in het
VU hok. Deze zal worden uitgegeven aan spullen die ook in het UvA hok staan (e.g. boeken, spellen)
om de inboedel van beide te vernieuwen.
Om daarnaast ook meer contact te faciliteren met onze VU-broertjesverenigingen, wordt er gekeken
om borrels samen met een VU broertjesvereniging te organiseren. Het idee is om iedere borrel met een
andere broertjesvereniging te organiseren om zo beter contact te onderhouden met de
broertjesvereniging aan de VU. Het streven is om deze borrels iedere twee maanden te organiseren
worden.

Raad van Advies
Het is in de laatste jaren traditie geworden voor het huidig bestuur om het oud bestuur te kunnen
vragen om advies. Zoals vermeld in het beleidsplan van het 75ste bestuur, is het de wens om het vragen
van dit advies te structureren, zodat het efficiënter wordt. Hiervoor zal gepoogd worden een RvA op te
zetten om ervoor te zorgen dat het vragen van advies makkelijker wordt en duidelijk kan worden
doorgegeven. Het komende jaar zal er worden gekeken naar de invulling die de RvA moet krijgen, op
basis van eerder vergaarde informatie. Daarnaast zal er op basis van een profielschets worden gezocht
naar eventuele personen die plaats willen en kunnen nemen in de RvA.
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