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1. Opening 
Voorzitter Floris Blom opent de vergadering om 18:01 uur. 

 

2. Agenda 5 

De agenda van de Algemene Ledenvergadering (ALV) ziet er als volgt uit: 

 

1. Opening 

2. Agenda 

3. Vaststellen notulen ALV 15-06-2021 10 

4. Ingekomen stukken 

5. Mededelingen 

6. Jaarverslag ACD 

7. Financieel jaarverslag ACD 

8. Rapport Kascontrolecommissie ACD 15 

9. Stemming financieel jaarverslag ACD 

10. Financieel jaarverslag ABC 

11. Rapport Kascontrolecommissie ABC 

12. Stemming financieel jaarverslag ABC 

13. Beleidsplan ACD  20 

14. Begroting ACD 

15. Begroting ABC 

16. Stemming begroting ACD & ABC 

17. Aftreden Kascontrolecommissie 

18. WVTTK 25 

19. Rondvraag  

20. Sluiting en overdracht ACD-bestuur 

21. Opening door nieuwe ACD-voorzitter 

22. Agenda  

23. Mededelingen 30 

24. Verkiezing Kascontrolecommissie 

25. WVTTK 

26. Rondvraag 

27. Sluiting 

De agenda wordt goedgekeurd.  35 

 

3. Vaststellen notulen ALV 15-06-2021 
De notulen van de Verkiezings-ALV op 15 juni 2021 worden goedgekeurd. De 

opnames van deze Verkiezings-ALV zullen worden verwijderd. 

 40 
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4. Ingekomen stukken 
Er zijn geen overige ingekomen stukken binnengekomen.  45 

 

Er zijn geen machtigingen binnengekomen.  

 

5. Mededelingen 
Mededelingen vanuit het bestuur: 50 

- Floris verwelkomt de aanwezigen weer terug bij een fysieke ALV. Hij 

vermeldt dat het houden van een fysieke ALV een tijd terug is, dat hij er zin 

in heeft en de online ALV’s niet tot zijn smaak waren.   

- Floris bedankt de Acquisitiecommissie voor het regelen van eten bij de 

Maslow. Er volgt applaus.  55 

- De ALV zal opgenomen worden ten behoeve van het correct opstellen van 

de notulen. Nadat de notulen zijn goedgekeurd op de volgende ALV zullen 

de opnames van deze Wissel-ALV verwijderd worden. 

- De opnames van de Halfjaarlijkse-ALV zullen worden verwijderd. Floris 

zegt dat hij bij de Verkiezings-ALV was vergeten te vermelden dat de 60 

opnames van de Halfjaarlijkse-ALV verwijderd zouden worden.  

- De administratie wijziging van het behandelde HR-stuk III.1 tijdens de 

Verkiezings-ALV betrof eigenlijk III.3. Het HR is met de besproken inhoud 

aangepast voor lid III.3.  

 65 

Mededelingen vanuit de ALV:  

- Siza merkt op dat ze blij is om iedereen weer fysiek te zien. Er volgt gejoel 

en applaus.  

 

6. Jaarverslag ACD 70 

Floris start de presentatie van het jaarverslag van het ACD 2020-2021 aan de hand 

een PowerPointpresentatie. Hij begint de presentatie van het jaarverslag met de 

vermelding dat niet de voorzitter het volledige jaarverslag zal presenteren, maar 

dat dit verslag gepresenteerd zal worden op constitutionele volgorde van het 

bestuur door de desbetreffende bestuursleden, waarbij elk bestuurslid over zijn 75 

bezigheden zal vertellen. Floris zal de presentatie afsluiten met de aanbevelingen. 

 Hij benoemt daarna de situatie rondom het coronavirus aan de hand van 

de dia getiteld “COVID-19” en vertelt wat voor impact dat heeft gehad op de 

uitvoering van het beleidsplan zoals ook beschreven in het jaarverslag. De 

beschreven fysieke activiteiten in het beleidsplan konden helaas grotendeels geen 80 

doorgang 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. Floris vermeldt dat hij de 

invloed van het virus op de plannen niet continue zal herhalen. Hij vraagt of vragen 
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aan het einde van elke slide gesteld kunnen worden. Hij vraagt of er vragen zijn 85 

over de situatie omtrent COVID-19. Er zijn geen vragen over dit gedeelte.  

 Daarna vertelt Floris over de activiteiten die de Activiteiten- en 

BarCommissie (ABC) het afgelopen jaar heeft georganiseerd aan de hand van de 

dia getiteld “ABC”.  Hij noemt dat hij de update kort zal houden, aangezien een 

groot deel van de activiteiten al zijn vermeld bij de Halfjaarlijkse-ALV. Er is een 90 

voetbaltoernooi georganiseerd in het Flevopark aan het begin van het studiejaar.  

Verder waren er weinig fysieke activiteiten mogelijk, aangezien de dag na de 

Wissel-ALV in 2020 de maatregelen werden aangescherpt. Er kon niet meer 

geborreld worden. Daardoor zijn er wel een aantal leuke online activiteiten 

volgens Floris neergezet, zoals een online pubquiz en een “Among Us”-game 95 

avond. Daarnaast kon er gestemd worden op de Top 75 des ACD’s. Floris merkt op 

dat hij het jammer vindt dat deze lijst nog niet op een borrel te horen is geweest 

in de Brainwave, maar hij hoopt dat dit binnenkort wel weer mogelijk zal zijn. Hij 

zegt dat het dan na drie nummers afgezet kan worden. Er volgt hierop gelach. In 

het tweede semester werd er een cocktailworkshop georganiseerd waarbij de 100 

commissieleden van de ABC cocktailpakketten hebben samengesteld en aan huis 

hebben bezorgd bij een grote groep leden met auto’s en fiets. Hij noemt dit 

fantastische avond met mensen bij elkaar, zowel online als thuis. In juni is er in 

samenwerking met de Stichting Lustrum ACD (SLA) een sportdag georganiseerd 

op de Sportvelden rond de Jaap Eden IJsbaan met afsluitende drankjes bij Eetcafé 105 

de Oerknal. Naast deze activiteiten noemt Floris ook dat het mogelijk geweest is 

om via het platform Gather Town een aantal online borrels te organiseren. Dit 

platform bleek volgens hem beter geschikt voor een borrel dan het platform Zoom, 

aangezien er in kleinere groepen met mensen kon worden gepraat. In het begin 

van het studiejaar 2021-2022 heeft de ABC er ook voor gezorgd dat er weer een 110 

mogelijkheid is om te borrelen bij ditzelfde Eetcafé, totdat de Brainwave weer 

toegankelijk is. Floris vertelt dat het voor hem fijn was om te zien hoe nieuwe en 

oude leden bij deze borrel langskwamen. Hij zegt dat er morgen ook weer een 

leuke borrel zal zijn. Hierna bespreekt Floris de voorraad. Een groot deel van de 

voorraad is over datum gegaan en daardoor afgeschreven en weggegooid. Dit zal 115 

ook terug te zien zijn bij het financiële jaarverslag van de ABC 2020–2021, aldus 

Floris. Hij vermeldt dat hij met Maartje van Rijn namens de ABC een groot gedeelte 

van de voorraad heeft gedoneerd aan de Voedselbank van Amsterdam, maar dat 

alsnog een groot gedeelte over datum is gegaan en is weggegooid. De ABC heeft de 

verspilling verder nog proberen te limiteren door ook speciaalbierpakketten 120 

tijdens de cocktailworkshop aan te bieden.  Floris vraagt of er vragen zijn. Er zijn 

geen vragen.  

 Floris vertelt hierna dat in het studiejaar 2020–2021 geen feesten zijn 

georganiseerd en dat het AllejaarsWeekend (AJW) is verplaatst van november 

2020 naar november 2021. Het 76ste bestuur mag dit weekend volgens Floris gaan 125 

organiseren. Daarnaast is ondanks het harde werk van de wintersportcommissie 
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de wintersport ook niet doorgegaan. Floris bedankt de wintersportcommissie 

voor hun harde werk. Er volgt applaus.  

  Floris vervolgt zijn deel van de presentatie met een update over Stichting 

Brainwave aan de hand van de dia getiteld “Brainwave”. Hij vermeldt dat 130 

overleggen tussen de FNWI en Stichting Brainwave over de alcoholvergunning 

weer zijn opgepakt. De benodigde sociale hygiënediploma’s zijn behaald en de 

Brainwave kan binnenkort weer op een verantwoorde manier in gebruik worden 

genomen, zodra dit mogelijk is. Verder is het voorraadhok achter de bar 

beschimmeld geraakt, doordat er geen schoonmaakmogelijkheden waren in het 135 

afgelopen jaar. Hierover zijn gesprekken gaande met de faculteit om ervoor te 

zorgen dat deze ruimte zo snel mogelijk weer gebruikt kan gaan worden. Floris 

noemt deze schimmel als één van de redenen naast de coronamaatregelen 

waarom er nog niet geborreld kan worden in de Brainwave. Daarnaast noemt 

Floris nog dat er overleggen bezig zijn met Grolsch over de bierprijzen en de 140 

korting die daarbij komt kijken in het aankomende jaar. Hij zegt dat hopelijk het 

bier minder duur zal zijn dan voorgaande jaren. Er volgt hierop applaus. Floris 

vraagt of er vragen zijn over Stichting Brainwave.  

 Lars vraagt wat voor ideeën er zijn om de Brainwave na de schoonmaak 

verder schoon te houden. Floris antwoordt dat er voor corona al een plan was 145 

opgesteld om per maand één van de Science Park verenigingen, met name het 

bestuur en barcommissie, de Brainwave en het voorraadhok te laten 

schoonmaken. Dit zal dan worden gedaan naast de jaarlijkse schoonmaak door het 

Brainwave bestuur en kandidaatsbestuur. Er zal verder een video opgenomen 

worden die uitlegt hoe er schoongemaakt moet worden na een borrel. Floris zegt 150 

dat het dus de bedoeling is dat de Brainwave vaker wordt schoongemaakt, zodat 

deze ook schoon zal blijven.  

 Lars vraagt hierna hoe de schimmel in het voorraadhok is ontstaan. Floris 

antwoordt dat dit een combinatie van factoren kan zijn geweest. Hij speculeert dat 

een paar over datum fusten mogelijk zijn gaan lekken na de verbouwing van de 155 

tap in de Brainwave. Met tijd en hitte kan er daardoor schimmel zijn ontstaan, 

aldus Floris. Martijn merkt verder op dat de Brainwave volgens hem geen 

ventilatie heeft en dat dit ook een bijdrage kan hebben geleverd. Floris bedankt 

Martijn voor zijn toevoeging. Anne-fay zegt dat er water uit de koelkasten kan zijn 

gelopen, toen de stekkers daarvan uit de stopcontacten zijn gehaald. Floris zegt 160 

dat de reden voor de schimmel in elk geval onbekend is, maar dat de Stichting 

Brainwave bezig is om deze schimmel op te ruimen. Er mag geen extern bedrijf 

ingehuurd worden van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Lars merkt op dat 

het mogelijk een idee is om voor ventilatie in de voorraadruimte te zorgen. Floris 

noemt dit een goed punt en dat hij hiernaar zal kijken met Perry en de rest van de 165 

Brainwave. Floris vraagt nogmaals of er vragen zijn over de Brainwave. Er zijn 

verder geen vragen.  

 Floris vervolgt zijn presentatie met de bilocatie. Momenteel is de aanschaf 

van inboedel voor de verenigingskamer op de VU nog niet gebeurd, het toegezegde 



6 
Notulen Wissel-ALV, 28 september 2021 

budget is dan ook niet gebruikt. Hij noemt dit spijtig en zegt dat hij hoopt dat dit 170 

budget wel gebruikt gaat worden.  Op een aantal dagen zijn er door het bestuur 

diensten gedraaid, met een lagere frequentie dan was gepland. Tijdens bepaalde 

periodes van het jaar mochten namelijk of alleen bestuursleden of helemaal 

niemand in de kamer komen. Hij noemt dat de diensten die gedraaid waren, wel 

nuttig waren. Floris noemt ook dat de overleggen over de NU-huiskamer, de 175 

nieuwe gezamenlijke ruimte voor de bètastudieverenigingen in het NU-gebouw 

op de vierde verdieping, zijn voortgezet. De ruimte is nu volledig ingericht en kon 

vanaf september 2021 in gebruik worden genomen. Het ACD kan daar ook van 

gebruik maken.  

 Siza vraagt of de bètastudieverenigingen alleen de NU-huiskamer als 180 

verenigingskamer krijgen na de verhuizing uit WN. Sam antwoordt dat de 

verenigingen na de verhuizing eerst in de AB-vleugel terecht komen om 

vervolgens naar een ander nog te bouwen gebouw te verhuizen. De AB-vleugel 

blijft langer staan, doordat er ook nog bepaalde onderzoeksgroepen zich in deze 

vleugel bevinden die niet ergens heen kunnen. Sam noemt als voorbeeld het 185 

laserlab en merkt grappend op dat er veel straling zal zijn. Siza noemt dit gezellig. 

Sam merkt op dat het nog maar de vraag is of deze verhuizing snel gebeurt. Er zijn 

verder geen vragen over de bilocatie.  

 Dan gaat Floris verder met een slide over (mentale) gezondheid. Hij noemt 

dat het sociale contact afgelopen jaar moeilijk is geweest, met name voor 190 

eerstejaarsstudenten en nieuwe masterstudenten was het zwaar. Men heeft elkaar 

vooral online gezien. Hij zegt dat het ACD geprobeerd heeft om bij de mentale 

gezondheid te ondersteunen waar mogelijk. Zo sloot de studieadviseur Ambi 

Oosterhout en tijdens Ambi’s zwangerschapsverlof haar vervanger Roosje Ruis 

regelmatig aan bij de bestuursvergaderingen om te zien waar het ACD kon helpen, 195 

aldus Floris. Tijdens deze overleggen kwamen vaak goede ideeën naar boven voor 

het bestuur om op te zetten, zodat het kon helpen. Om het gevoel van samen 

studeren terug te brengen heeft het bestuur bijvoorbeeld zogenaamde 

“studeerzoomsessies” opgezet. Hier konden studenten op bepaalde tijden 

deelnemen om samen te studeren in overleg of in stilte.  Deze 200 

“studeerzoomsessies” bleken niet erg succesvol, al is door enkelen goed gebruik 

van gemaakt. Floris grapt dat hij geen getallen zal noemen.  

Over het vertrouwelijk aanspreekpunt vertelt Floris dat er één is geweest en dat 

er geen extra persoon aangesteld is geweest in het afgelopen jaar, ondanks dat dit 

het streven was. Hij zegt dat het bij hem onbekend is hoeveel contact er met het 205 

vertrouwelijk aanspreekpunt is geweest. Gedurende het studiejaar is verder de 

(mentale) gezondheidspagina van de ACD-website zoveel mogelijk up-to-date 

gehouden en heeft het bestuur weer deelgenomen aan de “Social Safety and 

Inclusivity Training”. Hij zegt dat er weer nieuwe cursussen zijn ingepland en dat 

deze cursus ervoor zorgt dat het bestuur beter kan omgaan met sociale veiligheid. 210 

Daarnaast heeft het bestuur de “Nieuwjaarsactie” georganiseerd, waarbij mensen 

naar elkaar leuke berichten en chocolade konden opsturen om de moed erin te 
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houden. Het bestuur bracht deze berichten bij de leden langs. De eerste hulp en 

reanimatiecursus heeft het bestuur helaas niet kunnen volgen door de 

maatregelen omtrent COVID-19. Floris vraagt of er vragen zijn over mentale 215 

gezondheid.  

 Michael vraagt hoeveel mensen er aanwezig waren bij de 

“studeerzoomsessies”. Floris antwoordt dat dit varieerde. Er volgt gelach. Bart 

voegt toe dat dit aantal lager dan vijftig man lag. Nadav merkt op dat het tussen 

nul en vier man lag. Floris concludeert dat het aantal op zijn maximum op 6 220 

personen lag, maar meestal lag rond de twee personen. Marit merkt op dat de 

aanwezigen vooral zij en Tori Gijzen waren.  Dit wordt beaamd door Floris.   

 Anne-fay vraagt of de “Social Safety Training” voor alleen het bestuur of 

ook de actieve leden in de toekomst beschikbaar is. Ze merkt op dat ze niet goed 

weet wat deze training inhoudt. Floris antwoordt dat hij niet weet voor wie deze 225 

training in de toekomst toegankelijk is. Bente merkt op dat deze training uitleg 

geeft over hoe er met sociale veiligheid op borrels en binnen algehele vereniging 

sfeer omgegaan kan worden. Hierbij kan er gedacht worden aan iedereen een 

veilig gevoel geven en aan het omgaan met intimidatie. Ze zegt dat in de cursussen 

voor de lockdown alleen de besturen waren uitgenodigd. Nadav spreekt Bente 230 

tegen en zegt dat er voor de lockdown ook barcommissies uitgenodigd waren. 

Anne-fay merkt op dat deze training ook handig kan zijn voor de borrelbazen. 

Nadav zegt dat het toekomstige bestuur ook de ABC voor een dergelijke training 

zou kunnen uitnodigen. Floris vraagt of er nog verdere vragen zijn over deze 

training. Er zijn geen vragen.  235 

 Na het benoemen van deze initiatieven gaat Floris verder over het Buddy 

Programma aan de hand van de dia getiteld “Buddy programma”. Er volgt gelach 

om een afbeelding van South Park die Floris bij deze slide laat zien. Floris vertelt 

dat het Buddy Programma in navolging van mentale gezondheid is opgezet en dat 

in dit programma twee ouderejaars ACD-leden gekoppeld werden aan twee of drie 240 

eerstejaarsstudenten of eerstejaarsmasterstudenten op basis van interesses. De 

groepen waren in totaal vier of vijf man en de eerstejaarsstudenten of -

masterstudenten konden aan hun mentoren studiegerelateerde vragen stellen of 

gezellige activiteiten ondernemen. Zo konden de nieuwe studenten meer over de 

universiteit, het ACD en Amsterdam te weten komen. Floris vermeldt dat er in 245 

totaal 36 aanmeldingen waren, waardoor voor de bachelor acht groepen en voor 

de master zeven groepen zijn gemaakt. Er zijn voor dit programma twee 

kennismakingsactiviteiten georganiseerd, één voor de bachelorstudenten en één 

voor de masterstudenten. Floris zegt dat het Buddy Programma naar zijn wetens 

succesvol was en dat hij hoop dat het wordt voortgezet. Hij vertelt dat drie van zijn 250 

vier groepsleden voor dit programma aanwezig waren op de eerste twee borrels, 

wat er volgens hem op duidt dat zij betrokken zijn geraakt bij het ACD ondanks de 

lockdown. Floris vraagt of er vragen zijn over het Buddy Programma.  

 Anne-fay vraagt wanneer er begonnen is met het Buddy Programma. Floris 

antwoordt dat er in maart rondgevraagd is wie er geïnteresseerd zouden zijn om 255 
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mentor te worden, waarna het programma is gepromoot bij de 

eerstejaarsstudenten via onder andere tutoraat. Bij de masterstudenten is er ook 

via alle ACD-kanalen gepromoot. Pas in april is het programma zelf daadwerkelijk 

begonnen door de tijd die nodig was voor het opzetten en het maken van de 

indeling. Floris merkt op dat het programma eerder opgezet had kunnen worden, 260 

maar dat het bestuur pas later met het idee kwam. Er zijn verder geen vragen over 

het Buddy Programma.  

 Hierna geeft Floris het woord aan Michelle. Ze grapt dat het bijzonder is dat 

de secretaris zo lang zal praten tijdens de ALV. Michelle zegt dat ze zich naast de 

volgens haar mooie secretaristaken ook bekommerd heeft over enkele 265 

commissies en andere zaken. Ze begint met het bespreken van de 

PromotieCommissie (PromoCie) aan de hand van de dia getiteld “PromoCie” en 

vertelt hoe de opzet van deze commissie afgelopen jaar gedeeltelijk is veranderd. 

De promotieplanning werd overgelaten aan de secretaris, waardoor de andere 

leden zich konden focussen op hun projecten en het uiteindelijk posten op de 270 

sociale mediakanalen. Michelle geeft aan dat er geprobeerd is om de 

communicatie tussen de PromoCie en andere commissies te verbeteren. 

Aanvragen voor promotiematerialen en -kanalen gingen via Google Forms en het 

gebruik van de form is via een directe mail naar alle commissies gecommuniceerd. 

Toch is er nog ruimte voor verbetering, aldus Michelle. Aanvragen kwamen soms 275 

aan de late kant binnen, waardoor de PromoCie redelijk vlot posters moest maken 

en soms was het onduidelijk wie ze moesten aanspreken voor aanvullende vragen. 

Michelle merkt op dat met deze opzet de PromoCie in ieder geval een creatievere 

rol heeft gekregen en dat ze trots is op de creativiteit en inzet die deze commissie 

het afgelopen jaar heeft getoond. Volgens haar zijn er mooie aanvullende 280 

projecten door de PromoCie afgerond, zoals het oppoetsen van de ACD-

Instagrampagina via de ACD-highlights. Met name is ze trots op de ACD-info 

highlight, waar het ACD en zijn activiteiten staan uitgelegd. Verder heeft de 

PromoCie leuke acties gehad zoals de BinnenzitBingo en zijn er weer mooie 

posters gemaakt.  285 

 Michelle vraagt of er vragen zijn. Tim vraagt of het een idee is om de optie 

van een contactpersoon toe te voegen aan het aanvraagformulier. Michelle zegt 

dat deze optie er al was in de vorm dat de commissies hun contactpersoon voor 

de PromoCie moesten doorgeven. Dit ging echter toch niet helemaal goed volgens 

Michelle; iemand anders deed dan de aanvraag dan degene die over de activiteit 290 

ging binnen de commissies. Ze zegt dat de PromoCie er dit jaar wel mee bezig is 

om deze communicatie nog duidelijker te vragen. Michelle wordt onderbroken 

door applaus nadat Robin de ALV betreedt.  

 Sam merkt op dat Tims vraag waarschijnlijk nog verder zal worden 

beantwoord bij het beleidsplan van het 76ste kandidaatsbestuur. Michael zegt 295 

hierna dat hij als MasterActiviteitenCommissie (MAC-)lid nog nooit een dergelijke 

Google Form voor promotieaanvragen heeft gezien. Hij vraagt of hij de 

communicatie heeft gemist. Bart zegt dat Julian hier wel van wist. Jari zegt dat hij 



9 
Notulen Wissel-ALV, 28 september 2021 

meestal de aanvragen voor de promotie van de MAC deed. Anne-fay voegt toe dat 

de directe mail destijds het enige communicatiemiddel over het Google Form was 300 

en dat er nu meer fysiek contact is om leden hiervan op de hoogte te brengen.  

 Daarna vervolgt Michelle PowerPoint-presentatie met de dia getiteld 

“ACiD” en vertelt over haar werkzaamheden bij dit ledenblad. Ze vertelt dat er vier 

edities zijn uitgebracht, waarin een goede verdeling volgens haar is geweest 

tussen scheikunde gerelateerde en socialere stukken. Ze laat alle vier de edities 305 

zien op het diascherm en vermeldt dat alle vier de seizoenen zijn langsgekomen 

op de voorkant. Ze heeft positieve reacties gehad over de opmaak. Ze zegt dat ze 

erg trots is op het werk dat de bladcommissieleden in elke editie hebben gestopt. 

Michelle zegt dat vanaf de tweede editie de bladen zijn gedrukt bij 

Drukwerkdeal.nl en dat deze drukker wel bevalt, aangezien per editie geschoven 310 

kan worden in het aantal pagina’s en oplages. Wel moeten de bladen weer met 

enveloppen worden verzonden, wat een gezellige middag voor de 

bladcommissieleden is, aldus Michelle. Myrthe merkt op dat ze het niet gezellig 

vond in haar eentje. Michelle eindigt met de vermelding dat sinds de tweede editie 

ook is ingegaan dat alleen mensen die hebben aangegeven het blad fysiek te 315 

ontvangen, het ledenblad fysiek ontvangen. Men kan altijd het bestuur mailen om 

hun voorkeur te veranderen. Michelle vraagt of er nog vragen zijn. Er zijn geen 

vragen. 

 Dan gaat Michelle door met de dia getiteld “VOLA”. Ze vertelt dat de 

inschrijfformulieren afgelopen jaar zijn gedigitaliseerd, wat het volgens haar 320 

makkelijker maakt om het formulier in te vullen. Verder is er een alumnibrief 

opgesteld om bij de diploma’s te voegen om de leden ook nog op de hoogte te 

brengen van de VOLA. Ze merkt op dat ze hoopt dat deze brief wordt voortgezet. 

Afgelopen jaar zijn de VOLA-leden voor het symposium, elke lezing en de SLA-

activiteiten uitgenodigd. De coronapandemie had als voordeel dat VOLA-leden 325 

gemakkelijk voor veel van de online activiteiten uitgenodigd konden worden en 

met succes; er kwamen VOLA-leden opdagen bij de uitgenodigde activiteiten. 

Michelle merkt op dat ze het een goed idee vindt om deze actieve promotie naar 

de VOLA-leden voort te zetten. De vijfjaarlijkse VOLA-activiteit is vanwege de 

pandemie doorgeschoven naar dit studiejaar. Michelle vraagt of er vragen zijn. Er 330 

zijn geen vragen. 

 Hierna vertelt Michelle over haar bezigheden met Chemunity. Ze vertelt dat 

dit platform afgelopen studiejaar is opgezet vanuit junior docenten vanuit de 

analytische track om het community gevoel onder studenten te vergroten en de 

masterstudenten netwerkings- en carrière georiënteerde activiteiten aan te 335 

bieden. Alle masterstudenten zijn hierbij welkom en de evenementen waren 

enorm populair, vooral onder analytische en premaster studenten. Langzaamaan 

werd er vanuit de opleiding en het ACD een afsplitsing opgemerkt tussen 

studenten die lid waren van Chemunity en studenten die lid waren van het ACD, 

wat niet bevorderlijk is voor de sociale cohesie onder de studenten van de 340 

verschillende mastertracks, aldus Michelle. Om een verdere afsplitsing tegen te 
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gaan is er daarom contact gezocht met Chemunity en de masteropleiding om een 

samenwerking tussen Chemunity en het ACD te starten om langzaamaan 

Chemunity weer in het ACD op te nemen. Sinds de overleggen hebben Chemunity 

en het ACD elkaars activiteiten gepromoot en dit studiejaar zal een geleidelijke 345 

overgang worden ingezet via een “Chemunity-ACD commissie”. Michelle vraagt of 

er vragen zijn. Er zijn geen vragen. 

 Dan vertelt Michelle over het contact met de broertjes- en 

zusjesverenigingen aan de hand van de dia getiteld “Broertjes/zusjes”. Het 

afgelopen jaar is het contact goed onderhouden door aanwezig te zijn bij de 350 

centrale overleggen zoals de BètaOverleggen en LunchOverleggen (BO/LO’s) en 

BètaVerenigingsOverleggen (BVO’s). Michelle merkt enthousiast op dat ze een 

pointer in haar handen heeft en zegt dat er verscheidene activiteiten zijn 

georganiseerd met de broertjesverenigingen, zoals de Association Battles met de 

VU-broertjes. Michelle noemt als voorbeeld van activiteiten de Festival Pubquiz 355 

met bieryoga die het ACD met VCSVU organiseerde en de Scavenger hunt door 

Amsterdam. Michelle merkt op dat er mogelijk nog een afsluitende activiteit op de 

planning staat. Verder is er een Bonding Night met Helios, de studievereniging 

Neerlandistiek, georganiseerd en een Eat and Greet with Proton. PAC-symposium 

is dit jaar online georganiseerd en was zeer geslaagd. ONCS heeft dit jaar helaas 360 

niet kunnen plaatsvinden, maar Michelle vermeldt wel dat het ONCS-bestuur en 

de commissie dit jaar een goed plan hadden opgesteld om ONCS te kunnen laten 

doorgaan, als de maatregelen dat hadden toegestaan.   Michelle vraagt of er vragen 

zijn. Sam opent luid een Coca-Cola blikje en er volgt gelach. Er zijn geen vragen. 

 Dan eindigt Michelle haar gedeelte van de presentatie met de dia getiteld 365 

“AVG”. Ze vertelt dat de privacyverklaring dit jaar is geüpdatet; de leden hebben 

hierover een mail ontvangen. Verder is er een verwerkingsregister opgezet om de 

verwerking van persoonsgegevens in bij te houden, zoals het inschrijven van de 

leden. Een studievereniging is vanwege de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) verplicht om dit register te hebben waarin je 370 

bijhoudt welke gegevens je wanneer verwerkt, aldus Michelle. De 

verwerkingsovereenkomst met de SLA is opgesteld en ondertekend. De SLA wordt 

namelijk gezien als derde partij, waardoor niet zomaar persoonsgegevens gedeeld 

kunnen worden. Deze overeenkomst dient per SLA-bestuur herzien te worden. 

Verder heeft Michelle tijd gestopt in het verder opschonen van het ledenbestand. 375 

Ze zegt dat ze naar alle ouderejaarsstudenten een mail heeft gestuurd of ze 

mogelijk al afgestudeerd zijn en zo enkele verjaarde leden eruit heeft gehaald. 

Michelle vraagt of er nog vragen zijn. Er zijn geen vragen.  

 Dan krijgt Sam als de Commissaris Onderwijs het woord en begint zijn 

verhaal bij de slide “KOESt”. Hij begint met vertellen wat Nadav, als de 380 

Commissaris Educatie, het eerste halfjaar van 2020–2021 heeft gedaan. Hij zegt 

dat de Kommissie Opvang Eerstejaars Studenten (KOESt) weer volledig betrokken 

was in de organisatie van de Facultaire Introducties (FI). De FI van 2020–2021 

had dat jaar helaas geen barbecue. Sam zegt dat er wel een spontane nazit was in 
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het Flevopark. Hij vertelt vervolgens dat de KOESt dat jaar geen EJW kon 385 

organiseren, maar wel een aantal vervangende activiteiten heeft georganiseerd, 

zodat de eerstejaarsstudenten kennis konden maken met de vereniging en 

Amsterdam. Als voorbeelden van activiteiten noemt hij een kroegentocht en een 

sportdag. Een laatste activiteit, een groot afsluitend eerstejaarsfestival, kon helaas 

niet doorgaan door strengere coronamaatregelen. Sam noemt dit jammer, maar 390 

zegt dat er in elk geval geprobeerd is om zoveel mogelijk activiteiten voor de 

eerstejaarsstudenten neer te zetten. De KOESt van 2021–2022 had iets meer 

ruimte, aldus Sam. Het EJW ging wel door. De FI had weer geen barbecue maar wel 

een spontane borrel in het Flevopark. Sam bedankt Tim en Nadav voor hun harde 

werk bij de KOESt. Er volgt applaus. Sam vermeldt dat het EJW erg gezellig was. 395 

Vervolgens vraagt Sam of er vragen zijn over het KOESt-gedeelte. Er zijn geen 

vragen.  

 Sam vertelt vervolgens over de FI’s van de masterstudenten aan de hand 

van de dia getiteld “Master FI’s”. Deze dagen werden georganiseerd vanuit de 

opleiding in samenwerking met het bestuur. In het jaar 2020–2021 was deze 400 

introductie online, wat volgens Sam de sfeer van FI wegnam. Wel verzorgde het 

ACD een leuke sociale activiteit in de vorm van een pubquiz. Hier kwamen veel 

mensen op af en er zijn positieve reacties over geweest. In het studiejaar 2021–

2022 had het ACD een groter aandeel in FI met de nieuwe opleidingscoördinator. 

Sam zegt dat de voormalige opleidingscoördinator Maciek weg was en dat de 405 

nieuwe opleidingscoördinator zich weer afvroeg wat het ACD tijdens de FI kon 

betekenen. Hij vertelt dat het ACD een actievere bijdrage aan de master FI heeft 

geleverd en door de opleiding was gevraagd om de rondleidingen op zowel de VU 

als de UvA volledig te regelen, evenals de sociale afsluiting. Voorheen 

organiseerde het ACD slechts de barbecue en gaf de kenningsmakingspraatjes. De 410 

actievere bijdrage was voor het bestuur een hoop meer werk, maar volgens Sam 

was ook dit een geslaagde dag en gaf het veel voldoening. Er is mooie afsluiting 

geweest in de Eetcafé de Oerknal. Hij noemt dat deze afsluiting geen onderdeel 

was van de FI, maar een door het ACD-georganiseerde activiteit. De opleiding 

mocht een dergelijke activiteit namelijk niet organiseren vanuit de UvA, een 415 

studievereniging als het ACD mocht dat wel.  

 Martijn vraagt of het een idee is om de MAC en Chemunity zaken voor de FI 

te laten regelen. Sam noemt dit een goed idee. Perry vraagt een applaus voor Bente 

voor het regelen van de rondleidingen. Er volgt applaus.  

 Sam gaat hierna verder naar een slide over studiegerelateerde zaken, ook 420 

getiteld “Studiegerelateerde zaken”.  Hij vertelt dat de eerste boekenverkoop via 

de boekleverancier Athenaeum is gegaan, met een fysieke uitgifte van boeken op 

Science Park. Dit was best fijn volgens Sam, want er was steeds beter bekend 

hoeveel boeken er nodig waren bij deze boekleverancier. Vlak na deze verkoop gaf 

Athenaeum aan te stoppen met de verkoop van studieboeken door hun 425 

verslechterde financiële situatie als gevolg door corona. Sam vertelt dat Nadav 

vervolgens snel op zoek is gegaan naar een nieuwe boekleverancier en hierbij is 
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uitgekomen bij bol.com. Sam zegt dat er een hoop positieve punten aan de 

samenwerking met bol.com zitten, zoals het gewoon thuis leveren van de boeken 

en het hele jaar door korting op meer dan alleen studieboeken, zoals ook 430 

leesboeken. Hij noemt dat er echter ook nadelen zijn, zoals geen controle hebben 

op voorraad. Bij eerdere boekleveranciers kon er namelijk een aantal boeken 

worden gereserveerd voor leden, zodat deze in ieder geval op voorraad waren. Dit 

is met bol.com helaas niet het geval en bepaalde boeken konden dan ook niet 

geleverd worden. Sam vertelt dat er een nieuw contract is afgesloten met Medical 435 

Werff waar weer vaste prijzen voor labjassen zijn afgesproken. Er zijn nieuwe 

maten bijbesteld: xxs en xs. Niemand hoeft meer te zwemmen in zijn labjassen, 

aldus Sam. Voor labbrillen en molecuulbouwdozen zijn zo laag mogelijke prijzen 

vastgesteld. Er zijn weer veel molecuulbouwdozen bij besteld, want deze bleken 

erg gewild bij de FI’s.  440 

 Sam noemt verder dat de Commissaris Educatie en de Commissaris 

Onderwijs veelvoudig bij het OpleidingsCoördinatieTeam (OCT-)overleg van de 

bachelor zijn aangeschoven, om onder andere het nieuwe curriculum en de 

mentale gesteldheid van studenten te bespreken. Er werd goed meegedacht over 

oplossingen bij mogelijke problemen in het curriculum. Sam zegt dat het contact 445 

met de masteropleiding voorgaande jaren minder was dan bij de 

bacheloropleiding, maar nu erg goed werd onderhouden door Michelle. Volgens 

Sam is er een uitgebreidere samenwerking is opgebouwd. Sam zegt dat de 

Chemunity eerder genoemd door Michelle hier een voorbeeld van is. Tenslotte 

noemt Sam dat er weer twee oriëntatiemarkten waren, beide in de online variant 450 

met presentaties. Hij vermeldt dat ze allebei een groot succes waren, met een grote 

opkomst van zowel PhD’ers om te presenteren als studenten om te luisteren. Er 

zijn veel positieve terugkoppelingen geweest van de PhD’ers en de mensen die 

meededen. Hij bedankt Nadav voor het bedenken van deze opzet. Sam vraagt of er 

vragen zijn over de studiegerelateerde zaken.  455 

 Siza vraagt of er concrete door het ACD uitvoerbare plannen gekomen zijn 

uit het bijwonen van het ACD bij de OCT-overleggen voor de bachelor- en 

masteropleiding of dat er alleen feedback uitwisseling is geweest. Sam noemt dat 

het Buddy Programma een idee vanuit het ACD was, maar dat tijdens de opzet 

hiervoor wel feedback is gevraagd aan het OCT die er positief over was. Verder 460 

vertelt Sam dat in het nieuwe curriculum lezingen verplicht worden en dat het 

ACD een rol bij deze lezingen krijgt. Dit is ook in overleg gebeurd, aldus Sam.  

 Michael zegt dat hij het een groot nadeel vindt dat mensen hun boeken 

soms niet geleverd krijgen. Hij vraagt of er plannen zijn voor andere opties voor 

een boekleverancier. Sam antwoordt dat binnen het bestuur bol.com geëvalueerd 465 

is en dat ook in het beleidsplan van het 76ste kandidaatsbestuur staat vermeld dat 

er gekeken zal worden naar andere opties. Hij zegt dat Nadav tijdens het zoeken 

naar een nieuwe boekleverancier ook andere al opties heeft onderzocht in zoverre 

mate dat er al contracten liggen om ondertekend te worden. Binnen de korte 

termijn van afgelopen jaar kwam bol.com destijds het beste uit. Sam zegt dat er in 470 
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elk geval naar andere opties wordt gekeken voor de boekenleverancier van het 

ACD, aldus Sam.   

 Hierna krijgt Bente als de Commissaris Extern het woord en vertelt over 

haar bezigheden. Bente begint met vertellen aan de hand van de slide getiteld 

“Lezingen en Excursies” dat er naast alle studiegerelateerde zaken die Sam eerder 475 

opnoemde ook lezingen vanuit de Lezingen- en ExcursieCommissie (LEC) zijn 

georganiseerd, dit jaar allemaal via het online medium Zoom vanwege de 

maatregelen. De lezingen bestonden zowel uit traditionele lezingen met meerdere 

sprekers, als de kortere mini-lezingen met één spreker. Helaas zijn er door de 

pandemie geen excursies georganiseerd, maar Bente vertelt dat deze wel voor 480 

komend semester gepland staan. Hierna geeft Bente een overzicht met de lezingen 

die dit jaar gehouden zijn. Allereest was daar de mini-lezing met Willem 

Breukelaar over studeren in het buitenland en zijn onderzoek, daarna werd in 

samenwerking met de SLA het “ACD Loves Earth”-symposium georganiseerd met 

als thema duurzaamheid en er was zelfs een internationale spreker aanwezig. Ze 485 

noemt dit een voordeel van een online lezing. Verder is er ook een mini-lezing over 

toxicologie gehouden door prof. dr. Paul Jennings en een lezing over buitenaards 

leven die erg goed bezocht was. Bente vertelt vervolgens dat er een ook dit jaar 

weer een PhD-lezing is georganiseerd. Deze was iets minder goed bezocht, maar 

wel erg leuk volgens Bente. Ze noemt dat deze lezing handig was om te zien wat 490 

voor onderzoek er wordt gedaan op de UvA en VU. Hierna was er een lezing met 

het onderwerp straling, en ook hier was dankzij de online aard een buitenlandse 

spreker aanwezig. Als laatste vertelt Bente dat de LEC een mini-lezing over 

kwantumcomputers georganiseerd heeft, gegeven door prof. dr. Luuk Visscher. 

Bente merkt op dat er dus een verscheidenheid aan onderwerpen aan bod is 495 

gekomen en dat ondanks de omstandigheden de LEC een aantal geweldige 

lezingen heeft opgezet. Bente vraagt of er vragen zijn. Er zijn geen vragen.  

 Hierna vertelt Bente over het werk van de Acquisitiecommissie aan de 

hand van die dia getiteld “Acquisitie”. Bente vertelt het werk van de commissie al 

staat beschreven in de update van de acquisitiecommissie tijdens de Verkiezings-500 

ALV, maar dat ze nu nog even een korte samenvatting zal geven. Ze vertelt dat er 

in totaal met 10 bedrijven een samenwerking is afgesloten. Onder deze bedrijven 

vallen onze standaard partners, zoals de boekenleverancier bol.com, de 

studiematerialen leverancier Medical Werff, en de KNCV. Hiernaast is ook met het 

promoten van vacatures en een online excursie acquisitie binnengehaald. Deze 505 

online excursie moet nog plaatsvinden. Bente vraagt of er vragen zijn.  

 Siza vraagt of er is gestopt met een update geven van de acquisitie tijdens 

de Wissel-ALV. Bente antwoordt dat dit inderdaad het geval is, aangezien er op de 

Wissel-ALV geen nieuwe ontwikkelingen worden gepresenteerd. Bij de 

Halfjaarlijkse-ALV zal er weer een update van het 76ste bestuur over de acquisitie 510 

komen volgens Bente.  

 Bente vertelt als laatste over de Commissies Waardering Actieve Leden 

(CWAL) aan de hand van de dia getiteld “CWAL”. In het eerste semester heeft de 
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CWAL de jaarlijkse vragenlijst opgestuurd naar alle actieve leden, en de activiteit 

“Schilderen met Bob Ross” georganiseerd. Ze zegt dat deze activiteit haar favoriet 515 

was en dat er prachtige kunstwerken zijn gemaakt. In het tweede semester heeft 

de CWAL ook een geweldige Kahoot pubquiz gemaakt. Bente vertelt dat deze quiz 

bestond uit verschillende ACD-, CWAL- en studiegerelateerde vragen. Ze merkt op 

dat dezelfde quiz ook afgelopen semester weer is gespeeld, dus dat hij een groot 

succes was. Ze vertelt daarna dat het oorspronkelijk het plan was om een grote 520 

afsluitende activiteit te organiseren aan het einde van semester twee, helaas kon 

deze vanwege de coronamaatregelen geen doorgang vinden. Wel vertelt Bente dat 

het 75ste bestuur hun dank wil uitspreken voor alle leden die afgelopen jaar actief 

zijn geweest en zich hebben ingezet voor de vereniging. Er volgt applaus. Bente 

vraagt of er vragen zijn over CWAL. Er zijn geen vragen. Bente noemt dit top.  525 

 Dan geeft Floris het woord aan Jari die vertelt over zijn bezigheden als de 

Commissaris Intern. Jari begint met zijn verslag van de ICT-commissie aan de hand 

van de dia getiteld “ICT”. Hij vertelt dat de ICT-commissie het afgelopen jaar druk 

bezig is geweest met het updaten en actualiseren van de website. Een van de grote 

dingen die gewijzigd is op de website dit jaar is de nieuwe plug-in voor het 530 

aanmaken van evenementen met inschrijfformulieren. Inschrijvingen zijn daarom 

mogelijk via de website in plaats van via Google Forms. Jari hoopt dat deze nieuwe 

functie komend jaar veel gebruikt gaat worden en dat het gebruik van Google 

Forms niet meer nodig is, want het gebruik van de website voor inschrijvingen is 

meer conform aan de AVG. Verder heeft de ICT-commissie hard gewerkt aan de 535 

nieuwe iPad en Zettle. Deze zijn inmiddels in gebruik. Jari vertelt dat er een aantal 

punten zijn van de nieuwe kassa app die nog verbeterd moeten worden en dat Rob 

hier mee bezig is. Dit zijn kleine updates. Hij vertelt dat de beheerderswebsite nog 

niet af is. Deze beheerderswebsite kan gebruikt worden door kassabeheerders om 

achter de schermen van de app te kunnen te kijken. Jari noemt als voorbeeld dat 540 

met deze website massamails gestuurd kunnen worden of dat gemakkelijk 

overzichten bekeken kunnen worden. Over deze beheerderswebsite is de ICT-

commissie nog in gesprek met Rob. Verder vertelt Jari dat de Raspberry Pi op het 

moment helaas niet werkt. Omdat het hok lange tijd gesloten is geweest, stond een 

werkende Raspberry Pi niet bovenaan de prioriteitenlijst. Dit jaar zal de ICT-545 

commissie wel proberen de Raspberry Pi te laten werken, want het is volgens Jari 

leuk om posters op het scherm in de UvA-ledenkamer te laten zien. Jari vraagt of 

er vragen zijn over de ICT-commissie. Er zijn geen vragen.  

 Jari gaat verder met de slide over de sollicitatieprocedure getiteld 

“Sollicitatieprocedure”, welke veranderd is ingegaan dit jaar. De 550 

Sollicitatiecommissie (SoCo) heeft twee evaluatiemomenten gehad, een met alleen 

de SoCo en een met de sollicitanten en de SoCo. Jari vermeldt dat hieruit veel goede 

punten zijn gekomen die ook zullen worden doorgestuurd naar de nieuwe SoCo 

als feedback. Uit de evaluatiemomenten is onder andere gekomen dat het externe 

lid een goede toevoeging is aan de SoCo, omdat deze persoon een andere 555 

invalshoek heeft dan de ACD-leden. Ook heeft het externe lid waardevolle 
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suggesties gedaan over hoe de sollicitatieprocedure verder verbeterd kan worden. 

Jari zegt dat het externe lid dit jaar Joran Timmerman van de Vereniging 

Informatiewetenschappen Amsterdam (via) was. Jari zegt dat het voorstellen van 

minstens twee besturen ook nieuw was dit jaar. Hiervan is nog niet duidelijk 560 

hoeveel effect dit heeft gehad op de sollicitatieprocedure, aangezien er maar vier 

sollicitanten waren dit jaar. Het effect hiervan zal waarschijnlijk duidelijker 

worden wanneer er meer dan zes sollicitanten zijn, aangezien er dan meerdere 

verschillende besturen voorgesteld kunnen worden. Jari zegt dat het naar zijn 

mening ook dit jaar al zin heeft gehad, omdat er wel een belangrijke discussie is 565 

ontstaan op de afgelopen Verkiezings-ALV over de functieverdeling van het 

nieuwe bestuur. Hij is blij dat dit effectief is gebleken. Jari vraagt of er vragen zijn. 

Er zijn geen vragen.  

 Jari vervolgt met de slide over de EersteJaarsCommissie (EJC) en Master 

Activiteiten Commissie (MAC) getiteld “EJC en MAC”. Hij begint bij de EJC. Hij 570 

vertelt dat de EJC afgelopen jaar een online pubquiz, twee Jackbox Game Nights en 

een fysieke pizza avond in het park heeft georganiseerd. Hij is blij dat de EJC 

uiteindelijk nog een fysieke activiteit heeft kunnen organiseren en dat de opkomst 

dan ook erg goed was voor deze laatste activiteit. Verder zegt hij dat hij erg blij is 

met de enthousiaste EJC gedurende het hele jaar. Jari vervolgt met de MAC. De 575 

MAC had eerst een barbecue willen organiseren, maar deze werd helaas gecanceld 

vanwege slecht weer. Hij noemt dit erg spijtig. Ze hebben wel twee Game Nights 

kunnen organiseren, waarbij de opkomst helaas niet heel hoog was. Er is 

vervolgens een teambuilding activiteit georganiseerd via het bedrijf Uitjesbazen. 

Deze was erg succesvol met een hoge opkomst. Verder is er een online “Bring your 580 

own beer”-borrel georganiseerd die helaas niet erg drukbezocht was. De MAC 

heeft wel goed afgesloten met een funkybal toernooi dat erg gezellig was. Jari 

vraagt of er vragen zijn. Er zijn verder geen vragen.  

 Jari gaat dan verder naar de slide getiteld “DeCo” en begint over de volgens 

hem belangrijkste commissie: de DecoratieCommissie (DeCo). Op de vermelding 585 

van de DeCo volgt er gelach. Hij zegt dat sommigen deze commissie ook wel de 

DemiCommissie noemen, aangezien Demi Snabilié met het idee kwam voor deze 

commissie. Jari vertelt dat de DeCo een nieuwe commissie is die is opgericht om 

de verenigingskamer te versieren bij feestdagen. Dat was dit jaar helaas nog niet 

mogelijk, omdat deze kamer gesloten was. Wel was er een leuke paaseiactie, 590 

waarbij leden moesten raden hoeveel paaseieren in een grote bak zaten. Hiervan 

was het goede antwoord 233 paaseieren. Jari hoopt verder dat de DeCo dit jaar 

wel de verenigingskamer een aantal keer mooi kan versieren. Jari vraagt of er 

vragen zijn.  

 Siza vraagt of er mensen in de DeCo blijven. Jari antwoordt dat er veel 595 

enthousiaste mensen in de DeCo zitten. Volgens hem heeft Demi bij de sportdag 

met name derdejaarsstudenten voor de DeCo enthousiast gemaakt en had de DeCo 

destijds acht man. Inmiddels zijn DeCo-commissieleden al enigszins 

doorgeschoven naar commissies met meer prioriteit. Er zitten daardoor nu geen 
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acht mensen meer in de DeCo. Michael reageert met een verbaasde “Wat?”, 600 

waarop er gelach volgt en Jari antwoordt grappend dat dit klopt. Michael bedankt 

Jari voor zijn antwoord. Jari vraagt of er meer vragen zijn. Er zijn geen vragen.  

 Floris vervolgt dan de presentatie door niet afgeronde projecten en 

aanbevelingen te benoemen aan de hand van de dia getiteld “Aanbevelingen”. 

Door gebrek aan tijd heeft het 75ste bestuur zich niet meer verdiept in het opzetten 605 

van een Raad van Advies (RvA), wat wel in het beleidsplan stond vermeld. Floris 

zegt dat naar dit idee voorgaande jaren ook al was gekeken en dat Sam tijdens het 

74ste bestuursjaar hier veel tijd in gestoken door rond te vragen bij andere 

verenigingen over hun varianten op de RvA. Hij raadt het 76ste kandidaatsbestuur 

aan om ook verder naar dit idee te kijken. Daarnaast is de eerdergenoemde 610 

inboedel voor de verenigingskamer op de VU niet aangeschaft. Het volgende 

bestuur wordt aangeraden om dit alsnog te doen, aangezien er al een toezegging 

voor is gegeven. Floris zegt dat het toekomstige bestuur of nieuwe spullen voor de 

UvA-verenigingskamer kan aanschaffen en de oude spullen uit de UvA-

verenigingskamer kan verplaatsen naar de verenigingskamer of de gehele 615 

inboedel kan gebruiken om nieuwe spullen voor de VU-verenigingskamer aan te 

schaffen. Dan noemt Floris de verliesbegroting. In de afgelopen twee jaren is er 

veel minder georganiseerd dan was gepland, wat ervoor heeft gezorgd dat zowel 

het ACD als de ABC winst hebben gemaakt, ondanks voorraadverlies. Met dit in 

gedachten wordt het volgende bestuur aangeraden een verliesbegroting te maken. 620 

Hij hoopt dat de ALV deze verliesbegroting dan ook instemt. Als laatste 

aanbeveling wordt het fuseren van de ABC- en ACD-rekening genoemd. Floris 

noemt dat het 70ste bestuur dit plan ook al als aanbeveling heeft geopperd. 

Momenteel zijn er twee verschillende rekeningen. Het bestuur, aldus Floris, is van 

mening dat deze rekeningen beter samengevoegd kunnen worden en geeft 625 

hiervoor de volgende redenen: de ABC-penningmeester heeft dan een minder 

zware last en minder verantwoordelijkheid, hij/zij krijgt er immers geen 

compensatie voor; als hij/zij het fout doet, zijn de consequenties voor het bestuur, 

want de ABC-penningmeester is niet ingeschreven bij Kamer van Koophandel 

(KVK). Floris noemt ook dat het fuseren van twee rekeningen meer met zich 630 

meebrengt dan simpelweg alle transacties via één rekening doen. Het zal ook 

ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de structuur van commissies zoals de 

ABC. Daarom raadt het bestuur aan om een plan op te zetten om te kijken wat 

hiervoor mogelijk is. Daarnaast wordt aangeraden om tijdens het opzetten van dit 

plan te kijken naar een mogelijkheid om naar een duurzamere bank over te 635 

stappen. Floris vraagt of er vragen zijn.  

 Marit vraagt wat de RvA inhoudt. Sam antwoordt dat een bestuur tegen een 

aantal dingen kan aanlopen in een jaar en nu voornamelijk zelf moet zoeken naar 

oplossingen en/of advies moet vragen aan een oud-bestuurslid. Hij zegt dat de 

RvA een adviesorgaan is van oudere (bestuurs)leden die kunnen vertellen hoe zij 640 

bepaalde situaties hebben aangepakt of advies over bepaalde situaties kunnen 

geven, als zij dingen fout zien gaan.  
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 Joost vraagt waarom de ACD- en ABC-rekeningen gesplitst zijn. Floris zegt 

dat deze splitsing al lange tijd bestaat. Michael vertelt dat de gesplitste rekening 

origineel ontstaan is vanwege de belasting die anders werd gedaan bij de ABC dan 645 

bij het ACD. De ABC betaalde eerst geen belasting. Hij zegt dat hij niet zeker is of 

hierdoor de aparte rekeningen zijn ontstaan. Sam weerlegt Michael door te 

vertellen dat de RoeterToeter, de oude bar van het ACD, een eigen stichting was 

met dan ook een eigen rekening. De ABC is echter nu geen stichting meer, maar 

het was logisch dat de aparte rekening behouden werd bij de overgang van 650 

RoeterToeter naar ABC. Er is nu de stichting Brainwave die de bar op Science Park 

beheert. Michael vraagt of hij zijn opmerkingen over de fusering van de 

rekeningen nu moet opnoemen of bij het beleidsplan van het 76ste 

kandidaatsbestuur. Floris antwoordt dat Michael deze opmerkingen bij het 

beleidsplan kan vermelden. Floris vraagt of er nog verdere vragen zijn over alle 655 

genoemde dingen uit het jaarverslag. Er zijn geen vragen.  

 Floris sluit het jaarverslag af door iedereen te bedanken voor hun inzet 

tijdens het afgelopen jaar. Hij toont hierbij een grappige foto van het 75ste bestuur. 

Er volgt applaus. Floris vermeldt dat zijn dankbetuiging zowel namens het 74ste 

als het 75ste bestuur is en dat hij iedereen dan ook voor twee jaar aan inzet wil 660 

bedanken.  

 

7. Financieel jaarverslag ACD 
Bart noemt het woord “geld”, waarop er applaus volgt. Hij presenteert vervolgens 

het financieel jaarverslag 2020–2021 van het ACD aan de hand van de ingestuurde 665 

realisatie die getoond wordt op het diascherm. Hij vraagt of vragen aan het einde 

van de winst- en verliesrekening en aan het einde van de balans gesteld kunnen 

worden. Hier heeft de ALV geen bezwaar tegen.  

 Dan begint Bart met het bespreken van de winst- en verliesrekening en 

bespreekt eerst de inkomstenkant. Het afgelopen jaar heeft het ACD 58 nieuwe 670 

bachelorleden ontvangen, wat er 1 meer en daardoor 21 euro extra is dan 

verwacht. Verder zijn er 71 nieuwe masterleden bijgekomen. Bart zegt dat dit 

aanzienlijk meer is dan de 50 verwachte nieuwe masterleden, waardoor de 

mastercontributie inkomsten dus ook aanzienlijk gestegen zijn naar 821,47 euro. 

Daarmee is er in totaal 1.828,32 euro binnengekregen aan contributies. Er is iets 675 

minder subsidie van de UvA binnengekregen dan verwacht met als reden dat het 

ACD nu ook subsidie van de VU ontvangt. De subsidie van de VU was wel hetzelfde 

gebleven en brengt het totaal op 5.258,00 euro. De VU-verenigingskamer is het 

afgelopen jaar niet gerenoveerd, dus deze kosten van de inboedelvergoeding zijn 

nog niet gemaakt. Bart zegt dat die kosten, als het goed is, komend jaar gemaakt 680 

worden. Er is 95,00 euro in plaats van 100,00 euro binnengekomen van de 

donateurs onder de post “Donaties”. Over de subpost “Opleiding Masters” onder 

“Donaties” vertelt Bart dat de opleiding 200,00 euro had toegezegd om bij te 

dragen aan een masteractiviteit. De opleiding heeft wel meebetaald aan de 
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teambuilding activiteit van de masterstudenten, maar dit is anders boekgehouden. 685 

Deze bijdrage van de opleiding staat daarom dus niet bij deze post van de 

inkomsten of bij de uitgaven. De donaties van VOLA-leden waren 526,00 euro, iets 

meer dan verwacht, wat het totaal aan donaties op 621,00 euro brengt. Er is 

1.935,95 euro aan acquisitie opgehaald. Bart zegt dat dit bedrag lager is dan 

begroot, maar merkt op dat het moeilijk bleek om acquisitie binnen te halen. Er 690 

was bij het opstellen van de begroting vanuit gegaan dat op een gegeven moment 

fysieke activiteiten weer ingezet konden worden als acquisitiemiddel. Er is een 

winst van 135,17 euro op merchandise, zoals labjassen en molecuulbouwdozen. 

Hierna gaat Bart door naar de post “Onvoorzien”. Het BEC-restaurant heeft het 

ACD terugbetaald, wat 464,25 euro was. Verder is er 227,51 euro afgeschreven. 695 

Deze afschrijvingen zijn onder andere oude crediteuren en een oud WBS-element 

van de UvA. De inkomsten zijn in totaal 10.470,20 euro. 

 Vervolgens bespreekt Bart de uitgaven. De bestuurskleding was 393,15 

euro. Dit was iets minder dan begroot. Voor drukwerk waren de enige kosten de 

constitutiekaartjes van 72,81 euro. Bart vermeldt dat voor de post “A&O”, 700 

Aanschaf en Onderhoud, 5,71 euro is uitgegeven aan kantoorartikelen. De 

inboedel voor de VU-verenigingskamer is nog niet gebruikt. De kosten voor de 

boekhoudlaptop waren 371 euro. Er zijn geen overige kosten gemaakt onder de 

post A&O.  Het afgelopen jaar is er geen constitutieborrel of zusjesavond activiteit 

georganiseerd, waardoor de enige kosten onder de post “Representatie” de 705 

bedankjes voor afgestudeerde actieve leden waren van ongeveer 85 euro en 

overige kosten van 193,67 euro. De overige representatiekosten waren 

voornamelijk de pizza’s op de bestuursinformatieavond. De totale kosten voor de 

post “Representatie” komt daardoor uit op 278,93 euro. De LEC heeft in totaal 

46,51 euro uitgegeven. Dit is lager dan de begrote 150 euro, omdat de online 710 

lezingen weinig tot geen kosten met zich meebrachten. Dan bespreekt Bart de post 

“Vaste lasten”. De bankkosten waren iets lager dan begroot, namelijk 184,49 euro. 

De penningsoftware en hosting website zijn beide iets duurder geworden naar 

respectievelijk ongeveer een euro en 8 euro duurder dan begroot. De verzekering 

was 196,32 euro, zoals verwacht. De transactiekosten waren aanzienlijk lager 715 

namelijk 68,53 euro, omdat er minder transacties waren. Het ASVA-lidmaatschap 

was 12,50 euro. De developerslicentie voor de iPad was 99 euro in plaats van 

81,82 euro, omdat er toch geen belasting op zit. De zoomkosten zijn veel lager dan 

begroot, omdat er al vrij snel in het studiejaar gebruik kon worden gemaakt van 

een gratis Zoomaccount van de VU. De Google Drive upgrade was 20 euro en de 720 

website plug-in was goedkoper dan geschat, namelijk 61,25 euro. Hierdoor komen 

de totale vaste lasten uit op 854,65 euro. Dan bespreekt Bart de post “ACiD”. Het 

blad was wat goedkoper dan verwacht, namelijk bijna 1400 in plaats van 1500 

euro. Het bedrag voor EersteJaarsWeekend (EJW) onder de post “KOESt” is rond 

de 300 euro in plaats van de begrote 550 euro, aangezien het EJW vanwege corona 725 

werd vervangen door de Eerstejaarsweken die goedkoper waren. Dit bedrag is 

alsnog, volgens Bart, ongeveer 110 euro duurder uitgevallen dan op de 
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Halfjaarlijkse ALV was getoond. Dit komt door een fout die was gemaakt in de 

NSA/ACD verdeling. De uitgaven voor de post “ICT” waren 55,65 euro en voor de 

post “EJC” 178,58 euro. Bij de 500 euro begroot voor de MAC zat de 200euro van 730 

de opleiding die uiteindelijk anders zijn boekgehouden. Daardoor zit de post 

“MAC” met 252,26 euro uiteindelijk ongeveer 50 euro onder het begrote bedrag.  

De CWAL heeft maar 18,25 euro uitgegeven in plaats van 450 euro. Er zijn slechts 

goedkope online activiteiten geweest, aldus Bart. Hij zegt dat het AJW is verplaatst 

naar komend jaar, waardoor er nog geen kosten in dit boekjaar zijn gemaakt. Dan 735 

gaat Bart door naar de post “Reserveringen”. Hij vertelt dat deze geboekt zijn zoals 

begroot, behalve de extra 28 euro voor AJW. Op de vorige Wissel-ALV was er 

namelijk ingestemd dat het niet gebruikte bedrag van de 400,00 euro van de 

boekhoudlaptop naar het AJW zou gaan. Bart gaat vervolgens door naar de post 

“ABC” en zegt dat aan de ABC de donatie van 1.850 euro is gemaakt. Over de post 740 

“Onvoorzien” zegt Bart allereerst dat er 3 cent is door een afrondingscorrectie en 

een correctie voor het voorraadverschil van 95,80 euro. Volgens de boekhouding 

stond er meer voor de voorraad dan er daadwerkelijk aanwezig was, waardoor 

deze voorraad gecorrigeerd moest worden en een bedrag moest worden 

afgeschreven. Over “Afboeking oude belastingen” vertelt Bart dat de belasting dit 745 

jaar anders is boekgehouden en nu is afgeboekt, wat ook de bedoeling is. Het 

bedrag dat te zien is op het financiële jaarverslag is een bedrag dat was opgelopen 

over de jaren. Hij zegt dat de afboeking van de belasting vanaf dit jaar altijd goed 

boekgehouden zal worden aan het einde van het boekjaar. In het verleden was dit 

niet gebeurd, waardoor er telkens een fout bedrag aan het einde van het jaar 750 

ontstond. Dit was flink opgelopen over de jaren naar 1.346,73 euro. Bart 

benadrukt dat het hier puur een boekhoudtechnische afboeking betreft. De 

belasting was in het verleden wel al betaald en ontvangen door de belastingdienst, 

maar dit niet goed was boekgehouden. Hierdoor is deze afboeking nu ook te zien 

op de winst- en verliesrekening. Bart vervolgt met de vermelding dat de overige 755 

onvoorziene kosten 9,19 euro waren, wat het totaal voor de post “Onvoorzien” 

brengt op ongeveer 1.451 euro. De totale uitgaven van het afgelopen jaar zijn 

hierdoor 8.468,92 euro, waardoor er een winst van 2.001,28 euro is. Bart vraagt 

of er vragen zijn over de winst- en verliesrekening.  

Michael vraagt of de winst van de merchandise normaal lager ligt. Bart 760 

antwoordt dat hij hiernaar heeft gekeken, maar dat het bedrag soortgelijk was. 

Michael vraagt hierop of het een idee is om de winst op merchandise lager te 

maken. Bart reageert dat er labjassen verloren of kapot kunnen gaan. Hierdoor 

was er ook een negatieve correctie voor het voorraadverschil bij de uitgaven van 

95 euro. Hierdoor blijven er maar paar tientjes over van de winst merchandise, 765 

aldus Bart. Hij merkt op dat het moeilijk in te schatten is wat het verschil zal zijn. 

Bente reageert dat de prijs van de labjassen door het nieuwe contract met Medical 

Werff omhooggaat. De winst zal daardoor lager zijn dan voorheen met de vorige 

prijs voor labjassen. Hierdoor zal de winst merchandise lager uitvallen, aangezien 

labjassen de grootste bijdrage leveren aan de winst voor merchandise, aldus 770 
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Bente. Michael zegt dat zijn vraag voortkomt uit het gegeven dat het niet de 

bedoeling is om winst te maken als het ACD. Hij vraagt of het voorraadverlies dan 

doorgerekend moeten worden op mensen die bijvoorbeeld een labjas kopen. Bart 

reageert dat voorraadverlies en transactiekosten horen bij merchandise verkoop 

en dat het naar zijn mening niet een hele erge winst is. Robin zegt dat hij zich bij 775 

Bart aansluit. Lars zegt dat hij het niet met Bart eens is. Lars reageert dat in zijn 

mening leuke dingen van het ACD, zoals een kaart, zonder winst verkocht moeten 

kunnen worden aan de leden. Voor het kwijtraken van merchandise kan eerder de 

onvoorzienpost gebruikt worden in plaats van de winst, aldus Lars. Sam reageert 

dat deze winst niet opgebouwd wordt vanwege een paar bedragen. Hij zegt dat er 780 

mooie ronde bedragen van de spullen voor merchandise worden gemaakt, 

waardoor er winst op wordt gemaakt. Lars reageert dat er dan best wat winst door 

bedragen af te ronden wordt gemaakt. Sam antwoordt dat het wikken en wegen 

is. Michael zegt dat het gebruik van ronde bedragen voor merchandise geen goed 

argument is, als er alleen nog gepind en niet met contant geld betaald kan worden. 785 

Bente zegt dat elk jaar er altijd spullen van merchandise kwijtraken. Michael zegt 

dat hij dit begrijpt en raadt aan om te controleren of de vereniging winst op 

merchandise mag maken. Robin reageert dat dit mag. Floris voegt toe dat 

hetzelfde wordt gedaan bij de ABC om de commissies te bekostigen; de 

verkoopprijzen zijn hoger dan de inkoop. Lars merkt op dat het bij de ABC volgens 790 

hem om een ander idee gaat dan bij de winst op merchandise. Volgens hem wordt 

de winst bij de ABC ook weer gebruikt om activiteiten van te bekostigen. Bart zegt 

dat de vereniging geen winst mag maken, dus dat het daardoor ook weer bij de 

leden terechtkomt. Robin reageert dat de vereniging wel winst mag maken, maar 

geen winst mag uitkeren. Het geld wordt dan volgend jaar weer omgezet in leuke 795 

dingen voor de leden, aldus Robin.  

Michelle vraagt of de lamp aan mag. De lamp wordt met moeite aangezet. 

Er volgt applaus. Floris vraagt of er nog andere vragen voor Bart zijn. Er zijn geen 

andere vragen.  

 Vervolgens bespreekt Bart de balans en begint met de debetkant. Aan de 800 

debetkant staat er kaspost van 447,00 euro, een betaalrekeningpost van 4.561 

euro en een spaarrekeningpost van rond de 27.000 euro. Bart vermeldt dat er 

1.764,11 euro is voor de debiteurenpost, welke hij nog zal toelichten. De 

debiteurenpost bestaat uit acquisitie van de afgelopen twee jaar. De post 

“Vooruitbetaalde kosten” van 1.410 euro zijn voor het hostel van het toekomstige 805 

AJW en de voorraadpost bedraagt rond de 5.760 euro. Bart zegt dat hij later de 

voorraad zal uitsplitsen. Dan gaat Bart door naar de creditkant. De post “Eigen 

Vermogen” staat op 33.417,15 euro. Er zijn in totaal 2.571,18 euro aan 

reserveringen en 253,10 euro aan crediteuren. Bart vermeldt dat hij ook de 

crediteuren later zal toelichten. De post “Vooruitontvangen bedragen” van 810 

2.061,42 euro betreffen voornamelijk lidmaatschappen en de UvA-subsidie t/m 

december 2021. Bart vermeldt dat de btw nu anders is boekgehouden dan in het 

verleden. Hierdoor zijn er geen koppen “btw te vorderen hoog”, “btw te vorderen 
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laag”, “btw af te dragen hoog”, “btw af te dragen laag” en “belastingdienst” meer 

op de balans. Nu staat er alleen nog maar “BTW vorige jaren” op de balans van 815 

€49,00 euro. Bart zegt dat “BTW vorige jaren” alleen de btw is die nog betaald 

moet worden aan de belastingdienst over de maand juli. Bart noemt als reden dat 

het boekjaar van het ACD wisselt binnen het derde kwartaal waarover belasting 

betaald moet worden en waaronder de maand juli valt. Hij zegt dat hij had vermeld 

zijn best te doen om de btw- en ABC-posten kloppend te maken. In tegenstelling 820 

tot de belasting is het Bart niet gelukt voor de ABC-post.  Hij geeft aan dat hij niet 

weet hoe hij dit moet oplossen met de huidige ACD- en ABC-rekening, maar raadt 

aan om in de toekomst over te stappen naar één rekening, waardoor dit probleem 

wegvalt. Hij zegt dat Arthur of latere penningmeesters voor de ABC-posten 

mogelijk een oplossing verzinnen. Bart laat op de balans zien dat de winst zoals 825 

eerder vermeld uitkomt op 2.001,28 euro. Dit bedrag komt boven op het bedrag 

voor de post van het eigen vermogen, waardoor het eigen vermogen van de 

vereniging nu rond de 35.000 euro is. Hij zegt dat hij de winst en het eigen 

vermogen nu heeft uitgesplitst om de winst duidelijker te maken. De creditkant en 

debetkant komen in totaal uit op 41.189,02 euro, waardoor de balans in balans is. 830 

Er volgt applaus.  

 Bart bespreekt hierna de verdere uitsplitsing van de debiteuren en 

crediteuren. Deze zijn uitgesplitst onder Acquisitie (2019/2020) en onder 

Acquisitie (2020/2021). Voor de acquisitie van 2019/2020 staan de afgesproken 

excursies gepland in het komende semester, waardoor het bedrag dan door deze 835 

debiteur betaald zal worden. Onder de acquisitie van het jaar 2020–2021 vallen 

Tata Steel met een excursie en Medical Werff die in augustus iets betaald had. De 

acquisitiedebiteuren voor het jaar 2020–2021 was rond de 400 euro, waardoor 

het totaalbedrag voor de debiteuren uitkomt op 1.764,11 euro. Vervolgens gaat 

Bart over naar de crediteuren. Hij zegt dat BètaBroertjesWeekend (BBW) nog niet 840 

heeft plaatsgevonden en er daarvoor nog een crediteur is. De developerslicentie 

voor de iPad, Nieuwjaarsactie en het LEC-symposium waren pas in augustus 

gedeclareerd en betaald, waardoor ze nu bij de ALV nog als crediteuren te zien 

zijn. Dit brengt het totaalbedrag aan crediteuren op 253,10 euro. Bart vermeldt 

dat de voorraad en reserveringen ook volledig uitgesplitst te zien zijn op het 845 

scherm. Hij noemt de reserveringen één voor één op: “stickers” voor 53,80 euro; 

“Lustrum” voor 500,00 euro, “Hardware” voor 318,00 euro; “Speldjes” voor 

560,00 euro, “Pennen” voor 150,00 euro, “Drukwerk” voor 105,41 euro; “VOLA” 

voor 510,00 euro; “AJW” voor 28,84 euro, en “Reparatiekosten muur” voor 345,13 

euro. Bart vraagt hierna of men nog vragen heeft over de balans.  850 

 Michael merkt op dat er een streepje mist in de tabel van de balans om de 

tabel gesloten te maken en vraagt of deze nog aangepast gaat worden. Bart zegt 

van niet. Er volgt gelach en Bart vraagt of er nog vragen zijn over de inhoud.  

 Marit vraagt waarom het onbekend is waar de ABC-post vandaan komt. 

Bart antwoordt dat het bedrag over de jaren heen steeds groter is geworden, 855 

waardoor de oorzaak moeilijk te achterhalen is. Siza vraagt hoe een bedrag groter 
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kan worden, als het onbekend is waar het geld vandaan komt. Sam voegt toe dat 

het een rotzooitje is, want de ABC was in het begin niet helemaal legaal. Bart zegt 

dat hij van deze kwestie hoofdpijn heeft gekregen, maar dat de balans in elk geval 

klopt. Sam voegt toe dat het bedrag in elk geval al minder is dan voorgaande jaren.  860 

 

8. Rapport Kascontrolecommissie ACD 
De gehele Kascontrolecommissie (KasCo) van het jaar 2020–2021 komt naar 

voren, bestaande uit Robin, Michael, Xander en Marit. Er volgt applaus. Robin 

spreekt namens de KasCo. Hij zegt dat hij hoopt dat de aanwezigen de brief vanuit 865 

de KasCo heeft gelezen. Hij bedankt allereerst namens de ALV het bestuur voor 

het afgelopen jaar en in het bijzonder de penningmeester, aangezien de KasCo met 

hem het meeste contact heeft gehad. Er volgt applaus. Robin bedankt hierna het 

74ste bestuur voor het draaien van een tweede jaar en Michelle voor het erbij 

komen. Robin zegt dat dat het financiële jaarverslag er inhoudelijk goed uitzag, dat 870 

er een goede samenwerking is geweest en dat er wat kleine tips zijn gegeven. Hij 

zegt dat hij hoopt dat deze tips worden meegenomen door de nieuwe 

penningmeester naar de toekomst. Robin meldt dat de KasCo graag fysieke 

controles weer zou houden, omdat het fijn is om alle gegevens op één plek te 

hebben. Gegevens op één plek hebben kan via een Drive en/of echt in persoon, 875 

maar Robin vermeldt dat hier afspraken over gemaakt moeten worden. Michael 

vraagt of er vragen zijn.  

 Floris merkt op dat er telkens werd gesproken over hoe zij graag fysieke 

controles weer zouden willen doen en vraagt of Robin, Michael, Xander en Marit 

nog een jaar doorgaan. Michael reageert dat de KasCo in het algemeen werd 880 

bedoeld. Robin excuseert zich voor de spelfouten in de brief van de KasCo.  

 Siza merkt op dat er in de brief van de KasCo geschreven werd over een 

online gesynchroniseerd administratiesysteem en vraagt wat dit systeem inhoudt. 

Michael antwoordt dat hij dit onderwerp wilde bewaren voor het beleidsplan, 

maar het nu ook kan uitleggen. Hij zegt dat SnelStart een optie heeft om online 885 

boekhoudingen te synchroniseren. Dit is gratis voor één administratie online, 2,50 

per maand voor twee administraties online. Deze optie is al sinds het in gebruik 

nemen van SnelStart beschikbaar volgens Michael. Hij zegt dat penningmeesters 

de optie vaak aangeboden krijgen bij het terugzetten van een back-up. Siza vraagt 

of de KasCo dan makkelijker bij de boekhouding kan en de ABC- en ACD-rekening 890 

niet samengevoegd hoeft te worden. Michael zegt over het eerste dat dit het geval 

is en over het tweede dat dit ook één van zijn argumenten was tegen de 

rekeningen samenvoegen.  

 Floris bedankt de KasCo voor hun werkzaamheden voor het ACD. Er volgt 

applaus.  895 
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9. Stemming financieel jaarverslag ACD 
Er wordt overgegaan op de stemming van het financieel jaarverslag van het ACD 900 

2020–2021.  De uitslag is als volgt: 

 
Voor:     20 

Tegen:       1 

Blanco:       1  905 

Onthouding:                  0 

 

Het financieel jaarverslag van het ACD 2020–2021 is hiermee ingestemd.  

 
10. Financieel jaarverslag ABC 910 

Floris merkt op dat Sverre vanwege omstandigheden op het moment niet bij de 

ALV aanwezig is, maar later op de avond wel kan aanschuiven. Floris doet daarom 

het voorstel om kort het financieel jaarverslag van de ABC 2020–2021 door te 

lopen en de vragen bij agendapunt 18 “WVTTK” te bespreken. Sam vraagt of het 

financiële jaarverslag van de ABC dan ook wordt ingestemd bij WVTTK. Floris 915 

antwoordt dat hij dit wel een logisch plan vindt. Robin vraagt of het niet 

verstandiger is om het gehele agendapunt naar later te verplaatsen. Floris is het 

hier wel mee eens.  

 

Floris dient hierop de motie in om de agendapunten “Financieel jaarverslag ABC”, 920 

“Rapport Kascontrolecommissie ABC” en “Stemming financieel jaarverslag ABC” 

te verschuiven tot na de stemming over de begroting van het ACD en ABC. De 

motie wordt per acclamatie behandeld. De motie wordt per acclamatie 

aangenomen.  

Hiertoe worden eerst de agendapunten 13, 14, 15 en 16 besproken, waarna de 925 
agendapunten 10, 11 en 12 worden besproken. Daarna wordt de volgorde van de 
agenda weer aangehouden.   
 

13. Beleidsplan ACD 
Martijn presenteert het beleidsplan van het ACD 2021–2022 aan de hand van een 930 

PowerPointpresentatie. Hij zegt dat hij er zin in heeft en is enthousiast over de 

pointer. Martijn vermeldt dat hij hoopt dat iedereen het beleidsplan heeft gelezen. 

Hij heeft de belangrijkste dingen in de PowerPointslides neergezet om door te 

nemen met de gehele ALV.  

 Martijn begint met de slide “Beleidsplan ACD”. Allereerst merkt Martijn op 935 

dat er nog een nasleep van de coronacrisis plaatsvindt. Hij noemt als voorbeeld 

dat er nog niet in de Brainwave geborreld kan worden. Volgens Martijn zal er 

gestreefd worden om zoveel mogelijk fysiek te laten plaatsvinden. Hij zegt dat het 

kandidaatsbestuur echter wel gemerkt heeft dat bepaalde dingen goed werken. Zo 

wil het kandidaatsbestuur gebruik gaan maken van hybride activiteiten, wanneer 940 
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dit mogelijk is. Als voorbeeld noemt Martijn het opnemen van lezingen of 

uitzenden via een livestream. Hierna noemt Martijn de bijzondere 

bestuurssamenstelling. Het kandidaatsbestuur is namelijk met vier man in plaats 

van de gebruikelijke zes man. Martijn zegt dat Ben de externe taken wat meer op 

zich zal nemen, terwijl Arthur de onderwijstaken wat meer op zich gaat nemen. 945 

Perry en Martijn zullen er zijn om te assisteren waar mogelijk. Als tweede aspect 

van een viermansbestuur noemt Martijn dat er concessies gemaakt moeten 

worden, aangezien met vier man niet evenveel werk kan worden gedaan als met 

zes. Zo zal het kandidaatsbestuursleden kijken of zij minder werk in commissies 

kunnen doen in de vorm dat bestuursleden minder vaak voorzitter van de 950 

commissies zullen zijn en vaker algemeen lid. Als voorbeeld hiervan noemt hij dat 

er niet een bestuurslid BEC-voorzitter wordt, wat normaal wel vaak hoort bij de 

functie van een commissaris extern bij het ACD. Martijn hoopt dat de commissies 

zelfstandig kunnen functioneren als de kandidaatsbestuursleden algemeen lid zijn 

en met name horen wat er binnen commissies afspeelt. Martijn vraagt of er vragen 955 

zijn.  

 Bente vraagt waarom de kandidaatsbestuursleden er niet voor hebben 

gekozen om slechts bestuursverantwoordelijke te zijn in plaats van algemeen lid 

bij sommige commissies, als zij meer uit handen willen geven. Martijn antwoordt 

dat het bijwonen van vergaderingen nuttiger is dan de notulen lezen. Minder 960 

actiepunten op je nemen kost minder tijd dan continue contact zoeken met de 

commissies en doorspelen wat er gebeurt, aldus Martijn. Bente vraagt of de 

kandidaatsbestuursleden dan eerder bestuursverantwoordelijke zijn met dan ook 

aanwezigheid bij de commissievergadering. Martijn antwoordt dat dit inderdaad 

het geval is, waarbij de kandidaatsbestuursleden ook enkele dingen in de 965 

commissie zullen doen. Nadav merkt op dat het vaak moeilijk is om vergaderingen 

in te plannen bij commissies die bestaan uit meerdere jaarlagen. Hij raadt het 

kandidaatsbestuur aan erop te waken dat commissievergaderingen niet ingepland 

kunnen worden door de bestuursverantwoordelijke. Mocht dit het geval zijn, dan 

raadt Nadav aan dat de vergaderingen te laten plaatsvinden zonder de 970 

bestuursverantwoordelijke. Martijn noemt dit een goed punt en dat het 

kandidaatsbestuur hierop zal letten. Floris vraagt of er vragen vanuit de ALV zijn.  

 Michael vraagt of er iemand van het bestuur in de BEC plaatsneemt. Martijn 

antwoordt dat Arthur als de penningmeester en Ben in de BEC zullen 

plaatsnemen. Ben zal niet als voorzitter in de BEC plaatsnemen om het minder 975 

druk te hebben. Sam raadt het kandidaatsbestuur aan om aan te kijken of het terug 

moet worden geschroefd naar bestuursverantwoordelijke. Martijn antwoordt dat 

het kandidaatsbestuur er waakzaam op zal zijn en dat een aantal van hen heeft 

ingepland om meer te doen binnen het bestuur. Hij noemt dat hij zelf bijna geen 

college volgt, waardoor hij meer tijd heeft om dingen voor het bestuur te doen. Ze 980 

zijn nog aan het zoeken naar balans, aldus Martijn. Hij vraagt of er nog meer 

vragen zijn.  
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 Dan bespreekt Martijn de studiegerelateerde zaken aan de hand van de 

PowerPoint dia getiteld “Studiegerelateerd”. Martijn vermeldt over de 

boekenverkoop met bol.com dat sommige aspecten fijn en andere aspecten 985 

minder verliepen, zoals ook verteld bij het jaarverslag. Als voordeelpunten noemt 

hij dat iedereen bol.com kent, wat fijn is en dat de boeken bij je deur worden 

afgeleverd. De niet leverbare boeken zijn echter wel een groot nadeelpunt, aldus 

Martijn. Daarom wil het kandidaatsbestuur evalueren of bol.com de beste 

leverancier is of dat andere opties beter zijn. Hij noemt de VU-boekhandel als 990 

alternatief. Er is bij andere opties mogelijk minder commissie op boeken, maar 

dan is er wel zekerheid voor de levering, aldus Martijn.  

 Martijn zegt dat het weer het plan is om twee fysieke oriëntatiemarkten te 

organiseren in plaats van twee online oriëntatiemarkten. In semester één wil het 

kandidaatsbestuur deze markt laten plaatsvinden op de UvA, aangezien in dat 995 

semester de tweedejaarsprojecten op die locatie zijn; in semester twee op de VU  

om dezelfde reden. Hij zegt dat er zal worden gekeken of er voor de 

oriëntatiemarkten ook externe bedrijven kunnen worden uitgenodigd. Leden 

kunnen dan een beeld krijgen wat er buiten de universiteit aan onderzoek worden 

gedaan. Er zal ook weer een bedrijvendag worden georganiseerd door het 1000 

kandidaatsbestuur met als afsluiter een carrière diner om zo een visie te geven op 

wat er mogelijk is binnen de chemische sector voor studenten. Daarnaast 

vermeldt Martijn dat er een nieuw curriculum is voor de nieuwe 

eerstejaarsstudenten. Het kandidaatsbestuur heeft voor dit nieuwe curriculum 

een sleutelrol door contact hierover te zoeken met eerstejaarsstudenten, aldus 1005 

Martijn, en kinderziektes over het nieuwe curriculum te signaleren. Het is volgens 

hem nog belangrijker om de tentamenbank aan te vullen, aangezien de tentamens 

van het oude curriculum niet bruikbaar zijn voor de vakken in het nieuwe 

curriculum. Hij vermeldt dat er vanuit het OCT naar voren is gekomen dat er voor 

elk vak een representatief oefententamen wordt aangeleverd. Er wordt gekeken 1010 

of het ACD daar ook beschikking tot kan krijgen om de tentamenbank zo snel 

mogelijk aan te vullen voor het nieuwe curriculum. Martijn vraagt of er vragen 

zijn.  

 Siza vraagt wat er bedoeld wordt met het organiseren van de 

oriëntatiemarkten conform de tweedejaarsprojecten. Ze vraagt sinds wanneer de 1015 

tweedejaarsprojecten in het eerste semester op de UvA zijn en in het tweede 

semester op de VU. Martijn verontschuldigt zich voor zijn verwoording en zegt dat 

het meer gaat om de coördinator die de projecten regelt. Siza antwoordt dat het 

nu duidelijk voor haar is. Ze merkt vervolgens op dat de projecten voor 

tweedejaarsstudenten worden geregeld vanuit de opleiding en daardoor niet 1020 

snapt hoe het uitnodigen van externe bedrijven bij de oriëntatiemarkt nuttig is. 

Martijn antwoordt dat er verder gekeken wordt dan alleen naar de 

tweedejaarsprojecten; ook de bachelorprojecten en masterprojecten wordt aan 

gedacht. Siza vraagt of het idee is om dan geld te vragen aan de bedrijven. Martijn 

antwoordt dat hier inderdaad acquisitie voor gevraagd kan worden. Perry voegt 1025 
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toe dat er naast bedrijven ook scholen bij de oriëntatiemarkten kunnen staan, 

aangezien er ook een lerarenproject wordt aangeboden. Een leraar kan dan 

vertellen over zijn werkzaamheden. Sam merkt op dat de deelnemers bij de 

afgelopen oriëntatiemarkt driekwart masterstudent was om te oriënteren voor 

masterprojecten. Siza zegt dat bedrijven dan inderdaad relevant zijn. Myrthe zegt 1030 

dat ze het een fantastisch idee vindt om ook vanuit bedrijven stages aan te bieden. 

Ze zegt dat de procedure om extern een stage te doen moeilijker is dan intern en 

vraagt of het kandidaatsbestuur ook daarnaar gaat kijken. Martijn antwoordt dat 

het plan is om eerst te kijken of de externe stage mogelijk is met de universiteit, 

aangezien bedrijven soms onrealistische plannen hebben. Nadav merkt op dat de 1035 

oriëntatiemarkt al jarenlang bedoeld is om een overzicht te geven van de 

onderzoeksmogelijkheden en dat nooit directe projecten worden aangeboden. Bij 

de oriëntatiemarkt hebben PhD’ers vaak nog geen tweedejaarsprojecten. Hij zegt 

dat het kandidaatsbestuur moet waken voor de misconceptie dat de markt alleen 

bedoeld is voor (tweedejaars)projecten en dat het niet zo concreet hoeft te zijn 1040 

met projecten. Volgens hem kan het bedrijf op de markt staan en dat de procedure 

voor het project later volgt. Anne-fay merkt op vanuit haar ervaring als 

tweedejaarsstudent dat de markt als niet nuttig voor hen wordt ervaren, als het 

puur als oriëntatiemarkt wordt gepresenteerd. Werken is voor 

tweedejaarsstudenten namelijk nog ver weg, aldus Anne-fay. Ze sluit zich er wel 1045 

bij aan dat de oriëntatiemarkt niet puur voor de tweedejaarsprojecten moet 

worden gepromoot, maar meer algemeen moet blijven. Sam zegt dat de naam 

oriëntatiemarkt misleidend kan zijn in de vorm dat het een markt voor bedrijven 

kan zijn. Myrthe noemt dat ze dacht dat het altijd specifiek voor projecten was 

door de naam. Floris zegt dat er bij de promotie van de oriëntatiemarkt altijd 1050 

duidelijk wordt verteld wat het inhoudt.  

 Bente merkt op dat er in het beleidsplan van het 76ste kandidaatsbestuur 

staat vermeld dat het partnerschap met het ACD wordt aangepast. Ze zegt dat 

Martijn het nu niet heeft vermeld tijdens de presentatie, maar wel wil weten wat 

het kandidaatsbestuur een partnerschap noemen. Ben antwoordt dat bij 1055 

partnerschap bedrijven duidelijk kunnen maken dat ze partner zijn van het ACD 

door onder andere zichtbaarheid op de website. Als aanpassing wil volgens Ben 

het kandidaatsbestuur aan de bedrijven stages en vacatures aanbieden als 

onderdeel van het partnerschap. Bente zegt dat partners dus dan alleen de 

bedrijven zijn die op de partnerpagina van het ACD staan. Ze vraagt of dan ook de 1060 

kosten voor het partnerschap omhooggaan. De vacatures waren volgens haar 

voorheen 200 euro en het partnerschap ook 100-200 euro. Er zou dan volgens 

Bente 200 euro worden misgelopen. Ben antwoordt dat de prijzen inderdaad 

omhooggaan. Bente merkt op dat dit dan prima is. Het is dan wel een stijging van 

200 euro volgens haar.   1065 

 Sam vraagt of het kandidaatsbestuur naast de boekleverancier ook Medical 

Werff gaat evalueren. Martijn antwoordt dat het kandidaatsbestuur hiernaar zou 

willen kijken, maar dat de evaluatie van bol.com prioriteit heeft.   
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 Michael zegt dat hij nog steeds niet weet wat het partnerschap inhoudt. Hij 

merkt op volgens zijn definitie iemand partner is bij het ACD als er een contract 1070 

met het ACD wordt afgesloten, waarbij er bijvoorbeeld dingen op de site of een 

poster in het hok gekocht worden. Hij vraagt of je nu het partnerschap koopt en 

dan de rest apart betaald. Ben antwoordt dat een bedrijf bij partnerschap specifiek 

op de website als partner terecht komt. De rest wordt gezien als 

samenwerkingsverband in de vorm van promotie, aldus Ben. Bente reageert dat 1075 

zij om dezelfde reden als Michael ook vroeg wat het partnerschap inhoudt. Bij de 

opties die bedrijven worden aangeboden, kunnen bedrijven kiezen om als partner 

op de website vermeld te staan in plaats van bijvoorbeeld alleen met het logo, 

waarbij het eerste extra geld kost. Volgens haar definitie is een partner iedereen 

die met het ACD een contract heeft en volgens Bente heeft Ben een andere definitie 1080 

dan zij en Michael. Michael concludeert dat partnerschap dus eigenlijk een extra 

optie is om de naam op een pagina te krijgen. Ben antwoordt dat Michael dit 

inderdaad zo kan noemen. Michael antwoordt dat hij het begrijpt.  

 Hierna bespreekt Martijn financiële zaken uit het beleidsplan aan de hand 

van de dia getiteld “Financiën”. Allereerst benoemt Martijn het kijken naar de 1085 

mogelijkheid om de ACD- en ABC-rekeningen samen te voegen. Er zitten hier 

volgens Martijn de volgende voordelen aan: de druk op de ABC-penningmeester 

wordt verlicht, er zullen maar kosten zijn voor één rekening, leden hoeven maar 

naar één rekening geld over te maken en op de ALV zal er maar één begroting en 

financieel jaarverslag hoeven worden gepresenteerd. Verder wordt er door het 1090 

kandidaatsbestuur gekeken naar een duurzamere bank, als de samenvoeging 

mogelijk blijkt. Er zal moeten blijken of de samenvoeging van beide rekeningen al 

dit jaar mogelijk is en of er mogelijk problemen aan zitten. Vervolgens bespreekt 

Martijn de acquisitie, waarbij wordt gekeken of het aantal partners weer op pijl 

gebracht kan worden naar hetgeen het was voor de coronacrisis. Aan bedrijven 1095 

kunnen fysieke activiteiten weer aangeboden worden, zoals excursies. Er staan 

echter al excursies gepland vanuit het afgelopen jaar. Het kandidaatsbestuur wil 

voornamelijk daarom kijken naar opties in de tweede helft van het jaar.  

 Michael vraagt waarom er pas van bank gewisseld zou worden bij het 

samenvoegen van de ACD- en ABC-rekening. Martijn antwoordt dat er net zo goed 1100 

gewisseld kan worden, als er naar één rekening wordt gegaan. Martijn zegt dat 

zelfs zonder het samenvoegen van de rekening naar een duurzamere bank 

gekeken kan worden.  

 Michael zegt hierna dat hij het met veel voordelen van de rekeningen 

samenvoegen eens is en dat de ABC-penningmeester inderdaad veel moet doen. 1105 

Hij vraagt echter hoe de rekeningen samenvoegen de oplossing hiervoor is. 

Volgens Michael is de oplossing het samenvoegen van de boekhouding, wat 

mogelijk is en waarbij je meer rekeningen in één boekhouding kan hebben. 

Michael zegt dat voor hem het hebben van twee verschillende rekeningen zorgt 

voor overzichtelijkheid. Hij noemt dat de ABC veel transacties heeft en het ACD 1110 

minder, maar wel specifiekere en het is fijn om deze distinctie volgens hem te 
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hebben. Alles kan samengevoegd worden in één boekhouding, waardoor hij geen 

reden ziet om de rekeningen samen te voegen. Martijn zegt dat hij dit als optie mee 

zal nemen. Sam zegt dat het kandidaatsbestuur dit idee van Michael mee moet 

nemen in hun oriëntatie. Hij vraagt of het plan om de rekeningen samen te voegen 1115 

ook langskomt op een ALV. Martijn antwoordt dat dit bij genoeg tijd zeker als punt 

op de Halfjaarlijkse-ALV kan, ook in samenwerking met de KasCo als deze 

commissie daar tijd voor heeft. Floris merkt op dat de KasCo daarvoor niet is. 

Martijn reageert dat de KasCo wel verstand hiervan heeft. Jari haakt in op Sam en 

raadt het kandidaatsbestuur aan om de suggesties van de oudere leden mee te 1120 

nemen en te zorgen voor gestructureerde stappenplan zoals bij de SoCo 

procedure. Hij noemt dat communicatie naar de ALV belangrijk is. Lars merkt nog 

op dat hij het zelf fijn vindt om de ABC- en ACD-begroting gesplitst te zien en het 

voordelig is om er onderscheid in te houden. Sam zegt dat het kandidaatsbestuur 

niet de negatieve aspecten bij het evalueren moet vergeten.  1125 

 Bente vraagt hierna welk acquisitiejaar wordt bedoeld om het aantal 

partners van voor de lockdown weer gelijk aan te krijgen. Martijn zegt dat het 

kandidaatsbestuur het einde van het 73ste bestuursjaar en het begin van het 74ste 

bestuursjaar bedoelt om naar te streven, aangezien er niet direct teruggegaan kan 

worden naar de hoogtijddagen met een hoofdsponsors. Bente zegt dat in het 1130 

bestuursjaar van Michael, bestuur 72, maar 12 sponsoren waren en afgelopen jaar 

10. Ze zegt dat het aantal sponsoren niet uitmaakt, maar dat of het aantal 

significant omhoog moet of dat er een hoofdsponsor gevonden moet worden. Ze 

raadt het kandidaatsbestuur aan om erop te letten dat het aantal sponsoren dan 

ook significant omhooggaat. Tijdens het 74ste bestuur waren er 17 sponsoren 1135 

volgens Bente, waar het kandidaatsbestuur ook naar kan kijken.  

 Bente vraagt hierna wat er wordt bedoeld in het beleidsplan met beter 

contact faciliteren tussen de leden en bedrijven en wat voor contact dit is. Ben 

antwoordt dat met dit contact het volgende wordt bedoeld: het uitnodigen van 

bedrijven voor onderzoeksoriëntatie, het aantal partners van het ACD verhogen 1140 

door deze op de partnerpagina te plaatsen, studenten meer op de hoogte brengen 

van vacatures en stages die door bedrijven worden aangeboden. Michael vraagt 

hierop of partners niet alleen hun namen op de partnerpagina kopen, maar dan 

ook aanwezig mogen zijn bij bepaalde dingen. Ben knikt hierop van ja. Bente 

reageert dat het kandidaatsbestuur op deze manier bedrijven op de bedrijvendag 1145 

kan mislopen als zij ook naar bepaalde dingen mogen komen. Voor de 

bedrijvendag wordt namelijk ook compensatie gevraagd. Ze raadt het 

kandidaatsbestuur aan om erop te letten dat er geen geld wordt misgelopen op 

andere vlakken door allerlei dingen bij het partnerschap aan te bieden.  

 Bente noemt hoe in het beleidsplan wordt vermeld dat er partnerschappen 1150 

buiten de scheikundige sector zullen worden gezocht, waarbij ook Farmacie en 

Chemical Engineering worden genoemd. Ze merkt op dat deze sectoren binnen de 

scheikunde vallen en niet erbuiten. Martijn reageert dat deze gebieden geen harde 

scheikunde zijn en er daardoor naar gekeken kan worden. Hij hoopt op andere 
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bedrijvennamen te komen met acquisitie door vanuit het oogpunt van die 1155 

sectoren te kijken. Bente reageert dat ze niet begrijpt dat het kandidaatsbestuur 

dan deze opties voor buiten de scheikunde heeft vermeld in het beleidsplan en 

vraagt hierop of er ook naar bedrijven buiten de scheikunde sector gekeken zal 

worden. Martijn zegt dat dit inderdaad kan en noemt als voorbeeld 

bijlesbedrijven. Michael merkt op dat Maslow een optie is.  1160 

 Lars vraagt hierna waar erop gedoeld wordt met de opties voor fysieke 

activiteiten die worden geherintroduceerd, zoals wordt vermeld in het 

beleidsplan. Martijn antwoordt dat een optie fysieke excursies is. Hij zegt dat 

afgelopen jaren geen fysieke excursies konden worden aangeboden en dat er 

enkele excursies nu nog moeten plaatsvinden. Martijn zegt dat het 1165 

kandidaatsbestuur deze excursies nu makkelijker en sneller opvolgend weer kan 

aanbieden.  Verder zal er de optie voor bedrijven zijn om bij de oriëntatiemarkt te 

zijn. Lars vraagt of het vaak gebeurt dat het ACD geld toe krijgt voor een excursie. 

Bente beaamt dit. Michael vraagt vervolgens of partnerschappen afsluiten het 

enige nieuwe is in het beleidsplan. Bente en Floris beamen dit. Floris raadt het 1170 

kandidaatsbestuur vervolgens aan om te waken dat bedrijven mogelijk minder 

makkelijk sponsoren door de coronasleep. Deze nasleep heeft ervoor gezorgd bij 

bedrijven voor minder inkomsten en sponsormogelijkheden voor 

studieverenigingen. Het kan daardoor moeilijker worden om het niveau van 

sponsoren terug te brengen naar voor corona, aldus Floris. Martijn antwoordt dat 1175 

het een grote uitdaging zal worden.  

 Martijn bespreekt vervolgens de activiteiten en commissies aan de hand 

van de dia “Activiteiten en commissies”. Eerst bespreekt Martijn de 

onderwijsgerelateerde activiteiten. Het kandidaatsbestuur wil weer een BEC-reis 

organiseren in de meivakantie, waarvan de stemming over de drie opties van 1180 

steden al is geweest. Martijn merkt op dat hij er zin in heeft. Het kandidaatsbestuur 

zal geen voorzitter vanuit het bestuur aanleveren, waardoor deze commissie meer 

vrijheid heeft om eigen invulling te geven aan de reis en minder geleid zal worden 

door het bestuur. Verder vermeldt Martijn dat het doel van het kandidaatsbestuur 

is om met de LEC twee symposia, drie à vier lezingen en zeven excursies te 1185 

organiseren. Over de twee symposia vermeldt Martijn dat één symposium in 

samenwerking is met de SLA en één symposium alleen vanuit het ACD zal worden 

georganiseerd. Dan gaat Martijn door naar de sociale activiteiten en borrels. Voor 

de feestcommissie is de planning om volgend jaar drie feesten en flux te 

organiseren. Het eerste feest zal worden georganiseerd met de SLA en het doel 1190 

van het kandidaatsbestuur is om de andere twee feesten samen met een broertjes- 

of zusjesvereniging te organiseren. Ook vindt er in november 2021 een AJW plaats. 

Dit AJW was vorig jaar al geregeld, maar zal dit jaar pas plaatsvinden. Martijn 

noemt dat er gekeken zal worden of er al een nieuw AJW voor het jaar erop 

georganiseerd moet gaan worden. Daarnaast is het streven van het 1195 

kandidaatsbestuur volgens Martijn om elke twee maanden op de VU te borrelen 

bij een VU-broertjesvereniging, aangezien het ACD op de VU zelf geen 
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borrelruimte heeft en omdat er zo gebruik kan worden gemaakt van de 

gezelligheid op de VU en de bilocatie kan worden benadruk. De ABC zal ook weer 

activiteiten organiseren. Het streven is om deze activiteiten twee- of zelfs 1200 

maandelijks te organiseren. Hierbij zal de ABC in eerste instantie ook 

sportactiviteiten kunnen organiseren, maar als er genoeg animo blijkt om weer 

een Sportcommissie op te richten, zal deze de sportactiviteiten van de ABC over 

kunnen nemen.  

Sverre komt binnen. Er volgt applaus.  1205 

 Martijn vervolgt hierna de presentatie en vermeldt dat bij het oprichten 

van een Sportcommissie, de ABC en de Sportcommissie afwisselend activiteiten 

zullen organiseren. Hij zegt dat de wintersport geen doorgang kan vinden wegens 

het gebrek aan een commissie, het terugtrekken van de VCSVU door het geen vrij 

kunnen regelen, en tijdsgebrek om een wintersport voor januari 2022 te 1210 

organiseren. Martijn zegt dat er wel zal worden gekeken door het 

kandidaatsbestuur naar het opzetten van een wintersportcommissie voor het jaar 

2023. Martijn hoopt op deze reis mee te gaan, want hij vond afgelopen jaren erg 

gezellig.   

 Siza merkt op dat ze niet begrijpt uit het beleidsplan hoe de DeCo zal helpen 1215 

bij het versieren van feesten en borrels, aangezien de feestcommissie zelf al het 

thema, locatie en het concept bedenkt. Ze ziet niet in hoe hier acht man voor nodig 

is om bij te helpen. Martijn antwoordt dat de DeCo niet meer bestaat uit acht man 

en dat het idee is om deze commissie met name als extra handen neer te zetten. 

De feestcommissie moest soms veel doen binnen een uurtje en extra handen zijn 1220 

dan niet verkeerd, aldus Martijn. Perry sluit zich bij Martijn aan en zegt dat het 

kandidaatsbestuur de DeCo wil gaan vormgeven. Volgens Perry zou de DeCo ook 

kunnen helpen bij de grotere borrels, zoals de “Red October Borrel”. Verder zou 

de DeCo, aldus Perry, ingezet kunnen worden voor andere kleine activiteiten, 

zoals de Valentijnsactie. Deze actie wordt normaal door het bestuur uitgevoerd. 1225 

Perry sluit zich bij Siza aan dat de DeCo anders niet veel creativiteit heeft en merkt 

op dat het inzetten van de DeCo bij kleine activiteiten niet vermeld stond in het 

beleidsplan. Michael vraagt of er wel een commissie nodig is om ingezet te worden 

als helpende handen, bijvoorbeeld om slingers op te hangen. Sam reageert dat de 

DeCo opgeheven kan worden, als deze puur als helpende handen wordt ingezet. 1230 

Er zijn volgens Sam echter wel aspecten om de DeCo voor te gebruiken. Als 

voorbeeld noemt hij het inrichten van de VU-verenigingskamers of het ontwerpen 

van merchandise. Sam noemt dat voor deze aspecten de DeCo wel meerwaarde zal 

hebben. Perry noemt dat Sam goede punten heeft en dat het kandidaatsbestuur 

ook wil kijken naar hoe het de DeCo, opgericht dit jaar gaan vormgeven. Siza raadt 1235 

het kandidaatsbestuur aan zeker naar de vormgeving van de DeCo te kijken. Ze 

zegt erg benieuwd te zijn naar de vormgeving.  

 Marit vraagt of er is gekeken naar een LEC-lezing gericht op het oriënteren 

binnen de scheikunde zonder het onderzoek in te gaan. Ben vraagt of Marit de 

alumnilezing hiermee bedoeld. Marit antwoordt dat deze alumnilezing dan wel 1240 
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gericht moet zijn op wat men binnen de scheikunde kan zonder het onderzoek in 

te gaan. Bente merkt op dat het ACD ook op excursies gaat naar bijvoorbeeld een 

advocatenkantoor. Ze zegt dat ze hoopt dat bij de bedrijvendag niet 

onderzoeksgerichte bedrijven langskomen en noemt het idee van Marit een mooi 

initiatief om naar te kijken. Sam vraagt of het Marit gaat om onderzoek op de 1245 

universiteit of meer onderzoek en ontwikkeling in het algemeen. Marit zegt dat 

het om het tweede gaat. Perry voegt toe dat er ook binnen het kandidaatsbestuur 

besproken is om meer naar lerarenopties te kijken, wat ook buiten het 

onderzoeksgebied valt.  

 Bart vraagt of het extra symposium van het ACD in semester twee van dit 1250 

studiejaar zal plaatsvinden. Martijn antwoordt dat dit het geval is. Bart vraagt 

hierop of dit niet veel wordt. Martijn zegt dat het PAC niet doorgaat dit studiejaar, 

waardoor het wel moet passen. Vanuit het 75ste bestuur wordt gezegd dat PAC wel 

doorgaat dit studiejaar. Martijn zegt dat het symposium in het tweede semester 

was gepland met het idee dat PAC niet zou doorgaan. Bente vraagt hierop weer 1255 

hoe het symposium dan past in het tweede semester met de bedrijvendag, BEC-

reis, een oriëntatiemarkt, de projectweken en dan dus ook PAC. Michael zegt 

grappend dat het gebruik van de zomer een optie is. Martijn antwoordt dat het 

kandidaatsbestuur hiernaar zal kijken en herhaalt dat het initiatief voor een 

tweede symposium voortkwam uit hoe het geluiden had gehoord over het niet 1260 

doorgaan van PAC. Bente voegt toe dat de bedrijvendag, BEC-reis en het 

symposium vallen onder Bens verantwoordelijkheid en dat dit heftig is voor één 

bestuurslid. Ze vraagt daardoor wederom waarom een extra symposium boven op 

een symposium in november met groot budget nodig is. Martijn antwoordt dat het 

kandidaatsbestuur zal kijken of het dit tweede symposium moet wegstrepen. 1265 

Bente raadt aan van wel.  

 Bente merkt op dat in het beleidsplan staat vermeld dat het 

kandidaatsbestuur na 20 september geen reden ziet om de Brainwave niet te 

kunnen gebruiken. Het is tijdens deze ALV al 20 september geweest en er zijn nog 

geen borrels in de Brainwave. Floris vraagt hoopvol of er een borrel is, waarop 1270 

gelach volgt. Bente zegt dat de UvA nog reden ziet om de Brainwave niet in gebruik 

te nemen, vraagt hoe het kandidaatsbestuur hiermee omgaat en waarom 20 

september als datum vermeld stond. Martijn reageert dat 20 september de datum 

was voor het loslaten van de 1,5 m maatregel, waardoor er minder restricties 

zouden zijn. Hij zegt dat de zaken nu snel met de UvA geregeld moeten worden en 1275 

dat de Brainwave moet worden schoongemaakt. Hij hoopt zo snel mogelijk naar 

de Brainwave te kunnen om de plannen van de ABC te kunnen uitvoeren. Bente 

vraagt waarom het beleidsplan niet op de meest recente situatie is aangepast, 

aangezien het sinds voor de deadline al duidelijk was dat de Brainwave na die 

datum niet direct gebruikt zal kunnen worden. Michael zegt dat het ook geen 1280 

beleid is om geen reden ergens toe te zien. Bente sluit zich hierbij aan. Martijn 

verontschuldigt zich dat het niet is aangepast. Robin vraagt vervolgens of het 

duidelijk is wanneer men wel de Brainwave in kan. Floris antwoordt dat dit 
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onduidelijk is en dat de communicatie met het faculteitsbestuur traag gaat. Robin 

bedankt Floris voor zijn antwoord.  1285 

 Martijn regelt dat de lamp weer werkt, zodat men kan zien. Er volgt 

applaus.  

 Floris vraagt hierna of er vaker geborreld gaat worden op de VU of dat de 

borrels bij Eetcafé de Oerknal blijven, als er voor lange tijd niet op de UvA kan 

worden geborreld. Floris noemt dat er op de VU wel al geborreld mag worden. 1290 

Perry vermeldt dat het kandidaatsbestuur positieve geluiden van VU-

broertjesverenigingen heeft gehoord voor het gezamenlijk organiseren van borrel 

en er mogelijk vaker op de VU dan geborreld kan worden. Er zit wel een limiet aan 

de frequentie om bij broertjesverenigingen langs te gaan volgens Perry. Hij zegt 

dat er verder gekeken kan worden naar andere locaties op de VU zoals de Tuinzaal 1295 

of externe locaties, zoals nu met Eetcafé de Oerknal. Martijn zegt dat er over 

borrelen op de VU ook nog enige onduidelijkheid is, maar dat de communicatie 

sneller verloopt.  

 Floris vraagt nogmaals wat de frequentie van de VU-borrels wordt in deze 

situatie. Perry antwoordt dat de frequentie dan wel omlaaggaat vanwege de 1300 

hoeveelheid college op de VU. Perry zegt dat studenten vanuit zijn oogpunt liever 

op de UvA dan op de VU aanwezig zijn, waardoor de populariteit op de VU lager is. 

Bente vraagt waarom er niet een combinatie van de Oerknal en een locatie op de 

VU wordt gemaakt voor borrels. Perry antwoordt dat dit het idee is.  Sam zegt dat 

Perry’s reden voor minder borrels op de VU een drogreden is. Volgens Sam zegt 1305 

Perry nu dat men niet op de VU wil zijn, aangezien men de VU niet kent. Perry 

beaamt dat Sam gelijk heeft met de drogreden en dat het kandidaatsbestuur niet 

van de animo moet uitgaan, maar moet peilen. Nadav zegt dat animo gecreëerd 

moet worden. Hierop volgt applaus.   

 Sam vraagt of er al mensen gevonden zijn voor de sportcommissie. Perry 1310 

antwoordt dat dit het geval is. Er is contact geweest met geïnteresseerde Lars 

Wielhouwer die ook weer contact heeft met andere geïnteresseerden. Er zal meer 

duidelijkheid komen in de komende weken, aldus Perry.  

 Floris vraagt hoe de voorraad zowel op de UvA als de VU geregeld gaat 

worden. Perry antwoordt dat hier nu met de ABC naar wordt gekeken en dat een 1315 

voorraad op beide locaties gewenst is. Perry vermeldt dat er al een bestelling op 

de UvA is geweest. Het gebruik van een telefoonnummer op de VU als pofsysteem 

wil de ABC volgens Perry gaan evalueren. Martijn voegt toe dat er ook geëvalueerd 

zal worden wat voor voorraad er komt te liggen. Siza vraagt hierop of er een iPad 

in de VU-verenigingskamer komt te liggen. Martijn antwoordt dat ernaar gekeken 1320 

zal worden of de inboedelvergoeding van de VU voor een iPad gebruikt kan 

worden. Siza antwoordt dat dit top is. Sverre vraagt of er niet een lijst van 

toegestane spullen vanuit de VU was doorgegeven om te kopen en vraagt of de 

iPad op deze lijst staat. Sam en Bart zeggen dat de iPad hierop staat. Bart reageert 

dat de lijst met spullen door het ACD zelf is vastgesteld en dat het wordt 1325 

toegestaan zolang de spullen niet te gek zijn. Lars vraagt verder over de iPad of 
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deze bedoeld wordt voor aankopen in de VU-verenigingskamer. Hij raadt het 

kandidaatsbestuur aan om erop te letten dat het betaalsysteem dan ook op de iPad 

daar werkt. Twee databasen met verschillende systemen kan problemen 

opleveren. Jari vraagt aan Siza of de pofsysteemapp niet slechts op één apparaat 1330 

kan. Siza zegt dat dit het geval is en Jari zegt dat er hier dan ook naar gekeken moet 

worden.  

 Marit vraagt of er mogelijk gewisseld gaat worden naar een andere 

leverancier voor de voorraad.  Ze kan zich herinneren uit haar ABC-jaar dat 

hiernaar werd gekeken. Perry antwoordt dat dit hem nieuw voorkomt. Anne-fay 1335 

vraagt om wat voor leverancier het gaat. Martijn reageert dat het wisselen van 

leverancier om voedselwaar ging. Perry zegt dat er inderdaad naar het wisselen 

gekeken kan worden, bijvoorbeeld naar de Sligro, Albert Heijn en Jumbo. Floris 

voegt toe dat er ook naar de nieuwe leverancier van de Brainwave gekeken kan 

worden voor bier. Perry zegt dat het ACD zeker niet vast zit aan de Albert Heijn.  1340 

 Daarna bespreekt Martijn de betrekking van (oud)-leden aan de hand van 

de dia “Betrekking (oud)-leden”. Hij begint met de betrekking van nieuwe leden. 

Op de FI is er een eerstejaarsblad uitgegeven. Hij zegt dat het kandidaatsbestuur 

hier ook mee wil doorgaan, maar niet in het beleidsplan heeft vermeld. Door de 

nieuwe opzet van de sollicitatieprocedure is er nu twee maanden geen duidelijk 1345 

beleid geweest volgens Martijn, aangezien het beleidsplan bij het 75ste bestuur nog 

werd geschreven en gepresenteerd in juni en het beleidsplan van het 

kandidaatsbestuur met het nieuwe beleid pas in september wordt gepresenteerd 

aan de ALV. Martijn vermeldt dat het handig is om te bespreken dat toekomstige 

beleidsplannen worden gemaakt tot en met de maand september. Verder wil het 1350 

kandidaatsbestuur het buddy programma na het succes van vorig jaar 

voortzetten. Er zal worden gekeken of hier nog animo voor is. Aan het einde van 

het jaar zal het programma geëvalueerd worden. Daarnaast wil het 

kandidaatsbestuur voor de eerstejaars- en misschien de tweedejaarsstudenten 

een commissiemarkt organiseren met een tapperscursus om de commissies van 1355 

het ACD verder toe te lichten. Martijn zegt dat het EJW bovendien ook weer heeft 

plaatsgevonden waar de eerstejaarsstudenten elkaar en de ouderejaarsstudenten 

hebben kunnen leren kennen. Hij noemt het een gezellig weekend. De EJC zal 

wederom de taak op zich nemen om leuke activiteiten voor eerstejaarsstudenten 

te organiseren. Hierna gaat Martijn door naar het betrekken van de masterleden 1360 

en oud-leden. Voor het betrekken van masterleden zal de MAC wederom 

activiteiten organiseren. Er wordt door het kandidaatsbestuur gestreefd om vier 

à vijf activiteiten dit jaar te organiseren, waarbij er ook wordt gekeken naar 

culturele activiteiten meer gericht op de internationale masterstudenten die 

nieuw zijn in de stad. Siza juicht op deze vermelding van cultuur terugbrengen. 1365 

Martijn vermeldt dat er naast de MAC nu ook Chemunity is die samen activiteiten 

voor masterstudenten zullen organiseren. Michelle en Arthur hebben 

plaatsgenomen in Chemunity. Over de VOLA zegt Martijn dat afgelopen jaar is 

gebleken dat het initiatief van de VOLA om oud-leden uit te nodigen bij online 
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lezingen zinvol is. Komend jaar zal er worden gekeken of VOLA-leden (online) 1370 

kunnen worden uitgenodigd voor lezingen. De planning voor de CWAL is om drie 

à vier activiteiten te organiseren waaronder een daguitstap naar bijvoorbeeld de 

Efteling. Bij de daguitstap kan mogelijk een eigen bijdrage worden gevraagd.  

Michael merkt op dat de betrekking van de nieuwe leden nu met name over de 

eerstejaarsstudenten ging, terwijl een groot deel van de nieuwe leden 1375 

masterstudent zijn. Hij vraagt waarom er onderscheid wordt gemaakt tussen 

masterleden en nieuwe leden. Martijn antwoordt dat Michael een goed punt heeft 

en vermeldt dat masterleden ook betrokken zouden kunnen worden bij de 

commissiemarkt.  

 Siza quote de volgende zin uit het beleidsplan “Dit zal worden opgelost door 1380 

de organisatie van de activiteiten tussen het ACD en de Chemunity te coördineren 

om zo de twee verenigingen aan elkaar te binden.” en vraagt wat hiermee wordt 

bedoeld. Martijn antwoordt dat Chemunity het afgelopen jaar los van het ACD 

opereerde. Het idee is nu om de activiteiten tussen het ACD en Chemunity te 

coördineren. Chemunity zal een soort een zwevende commissie zijn om zo meer 1385 

één geheel te vormen in plaats van twee losse entiteiten, aldus Martijn. Siza merkt 

op dat er verder in het beleidsplan staat vermeld dat Chemunity met de 

Bladcommissie, VOLA en MAC wil coördineren. Ze vraagt of Chemunity deze 

samenwerking echt wil, waarop gelach volgt. Martijn antwoordt dat Chemunity al 

bezig was met bijvoorbeeld zelf een blad opzetten, wat het ACD volgens Martijn 1390 

liever niet ziet. Er wordt daarom gekeken of er voor het blad vier extra pagina’s 

mastertracks kunnen worden gemaakt om Chemunity een plek te geven. Siza 

raadt aan om erop te letten dat er geen vervelende relatie ontstaat tussen 

Chemunity en het ACD, waarmee het ACD Chemunity restricties oplegt. Michelle 

haakt op de discussie in. Ze zegt dat Chemunity wordt teruggebracht naar het ACD, 1395 

aangezien er vanuit de opleiding is geconstateerd dat het te groot wordt. 

Chemunity was gestart vanuit junior docenten om het community gevoel te 

versterken, waarna het is uitgegroeid tot een geheel platform. De junior docenten 

achter Chemunity willen dit platform zelf ook niet zo voortzetten en zien graag dat 

de studievereniging hun masteractiviteiten voortzet. Het idee is om te zorgen voor 1400 

een geleidelijke overgang van de activiteiten die Chemunity organiseert naar door 

het ACD georganiseerde activiteiten zonder het community gevoel te verliezen. 

Chemunity zal dus aanstaand jaar nog activiteiten organiseren vanuit een 

opleiding gecoördineerde commissie, maar wel in samenwerking met het ACD om 

een soepele overgang te verzorgen. Zo gaat niet alles van het afgelopen jaar vanuit 1405 

Chemunity verloren volgens Michelle. Siza merkt op dat dit plan goed klinkt en 

raadt ook een geleidelijke overgang aan. Michelle vermeldt dat er ook een 

meerjarenplan voor de Chemunity-ACD overgang zal worden opgesteld. Michael 

merkt over dezelfde gequote zin op dat Chemunity geen vereniging is en dat de zin 

uit het beleidsplan dan niet klopt. Bente merkt op dat SPAcie ook geen stichting is, 1410 

zoals het wel wordt genoemd in het beleidsplan.  
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 Dan gaat Martijn door naar de dia “Digitaal beleid” en begint met de 

vermelding dat de ICT-commissie het afgelopen jaar hard heeft gewerkt. Zo kan 

men zich inschrijven via de website voor evenementen en Martijn hoopt van deze 

functie veel gebruik te kunnen maken. Daarnaast is de nieuwe betalingsapp op de 1415 

nieuwe iPad ook bijna af en is deze inmiddels al in gebruik genomen. Er zal 

komend jaar worden gewerkt aan het oplossen van de kinderziektes op de nieuwe 

betalingsapp, aldus Martijn. Hij raadt de ALV aan om problemen te melden bij de 

ICT-commissie. Martijn bespreekt hierna de ACiD en zegt dat er in samenspraak 

met Chemunity en de MAC zal worden gekeken naar het toevoegen van vier extra 1420 

pagina´s per blad, specifiek voor de masterstudenten. Al het beleid van komend 

jaar zal AVG conform plaatsvinden door middel van inschrijven via website in 

plaats van Google Form. Martijn vermeldt dat de privacyverklaring net is 

geüpdatet.  

 Michael vraagt of de vermelding van AVG uit het beleidsplan kan worden 1425 

gehaald, aangezien het de wet is. Er wordt ook niet vermeld dat het hok niet in 

brand wordt gestoken, aldus Michael. Hij vindt het niet nodig om AVG in het 

beleidsplan te zetten. Nadav merkt op dat de btw-overgang ook jaren in het 

beleidsplan vermeld stond, ook al was het de wet. Michael reageert dat hij dit ook 

niet goed vond. Robin merkt op dat alleen grote updates rond AVG vermeld 1430 

kunnen worden. Michael sluit zich hierbij aan.  

 Myrthe merkt op dat de nieuwe versie van de betaalapp fantastisch is, maar 

dat ze het wel een probleem vindt om nog steeds volledig van Rob afhankelijk te 

zijn. Dit blijkt niet meer het geval te zijn. Ze zegt dat de betaalapp wel in Swift is 

geschreven, dus dat het ACD afhankelijk van Apple zal blijven. Verder moet er aan 1435 

iOS geld betaald blijven worden voor de licentie en de betaalapp kan naar haar 

wetens niet naar een andere iPad overgezet worden, waardoor het gebruik voor 

de bilocatie een probleem wordt. Myrthe vraagt of er een meerjarenplan is om de 

afhankelijkheid te verminderen. Siza antwoordt dat hierover met Rob overlegd 

gaat worden. Het plan is dat de ACD de developerslicentie blijft betalen. Ze zegt 1440 

dat Rob tijdens de programmering notities heeft gemaakt, zodat andere mensen 

ook mijn zijn code kunnen werken. Siza vermeldt dat het ACD inderdaad 

afhankelijk blijft van Apple en dat dit met Rob is besproken. Rob zag hiervoor ook 

geen kortetermijnoplossing. Siza noemt dat ze niet veel over het gebruik van twee 

apparaten met de app weet en dat daarnaar wordt gekeken. Er wordt in elk geval 1445 

gewerkt aan het onafhankelijk worden van Rob, aldus Siza. Myrthe zegt dat ze 

ideeën heeft om niet afhankelijk te zijn van Apple en dat ze daaraan best wil 

bijdragen. Siza noemt dit een strak plan. Michael vraagt of de betaalapp ook in het 

Engels beschikbaar is en Siza antwoordt van niet. Michael vraagt hierop of het een 

idee is om de app wel in het Engels beschikbaar te stellen en Siza beaamt dit.  1450 

 Hierna gaat Martijn door met de bespreking van de ideeën rond de 

communicatie van het ACD aan de hand van de dia “Communicatie”. Hij bespreekt 

eerst de PromoCie. De PromoCie zal volgend jaar weer de belangrijke taak van 

communicatie op zich nemen. Er zal weer een planner van de activiteiten worden 
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aangesteld en aanvragen voor promotie zullen weer via het form worden 1455 

doorgegeven. Ook is het doel van de PromoCie om de communicatie binnen de 

commissie en de communicatie tussen commissies te verbeteren. Martijn hoopt 

het eerste te bereiken door vaker te vergaderen met de PromoCie zelf om meer 

structuur te bieden. Er zal weer worden gekeken naar het nog meer verplaatsen 

van Facebook naar Instagram, aangezien het laatste medium meer wordt gebruikt.  1460 

Voor de communicatie zal ook de website steeds meer worden gebruikt voor 

promotie. Dit komt wederom terug bij het aanmaken van evenementen en 

inschrijfformulieren via de website.  

 Siza vraagt wie er bereikt worden door actiever als ACD te zijn op LinkedIn. 

Martijn antwoordt dat het ACD zich dan via dit formelere platform kan laten zien 1465 

aan bedrijven. Bente reageert dat VOLA-leden reageren op berichten van het ACD 

op LinkedIn en dat er dus VOLA-leden mee bereikt worden. Siza noemt dit cool.  

 Marit merkt op dat er binnen de PromoCie nu een contactpersoon per 

commissie is aangesteld volgens het beleidsplan. Ze vraagt hierop of deze 

contactpersoon is gecommuniceerd naar de commissies. Ben antwoordt dat er een 1470 

mail is gestuurd naar de commissies met deze informatie.  

 Martijn gaat vervolgens door naar de slide “Algemene Zaken”. Hij vermeldt 

allereerst dat de afgelopen jaren is gemerkt dat de mentale gezondheid van 

studenten een belangrijk punt is. Het ACD zal proberen een sociaal vangnet te 

creëren, ook voor mensen die minder behoefte hebben aan grotere activiteiten. 1475 

Het buddy programma zal hiervoor worden gebruikt. Verder vermeldt Martijn dat 

er twee vertrouwelijke aanspreekpunten zijn aangesteld. Ook zal er een cursus 

zijn voor de vertrouwelijk aanspreekpunten. Bovendien zullen er weer 

feedbacksessies worden georganiseerd voor alle commissies om te evalueren in 

welke punten het goed loopt en in welke punten het beter kan. Halverwege het 1480 

jaar zullen commissies evalueren. Martijn vermeldt vervolgens dat komend jaar 

de bilocatie weer centraal zal staan. Vanuit de VU is er een bedrag beschikbaar om 

inboedel aan te schaffen voor de VU-verenigingskamer. Er zal worden gekeken 

naar de huidige inboedel van de UvA- en VU-verenigingskamer om zo te kijken hoe 

beiden hokken kunnen worden verbeterd met het vrijgekomen budget om zo twee 1485 

gezellige kamers te hebben. Hierbij moet wel gekeken worden dat er een 

verhuizing binnen de VU aan kan komen; hier zit echter geen vaart achter. Komend 

jaar zal er ook worden gekeken naar een RvA De afgelopen jaren is er veel 

informatie verzameld over hoe andere verenigingen invulling geven aan een raad 

van advies. Het doel is om komend jaar een duidelijke functieomschrijving voor 1490 

de RvA, wat het in een jaar gaat doen, op te stellen en vervolgens op zoek te gaan 

naar geschikte leden voor een RvA.  

 Bart merkt op dat de subsidie van de VU gebruikt kan worden zoals het ACD 

dit wil, maar dat de inboedel van de VU specifiek bedoeld is voor de VU-

verenigingskamer. Hij zegt dat het niet netjes is om deze inboedel te gebruiken om 1495 

spullen voor de UvA-verenigingskamer aan te schaffen en raadt het 
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kandidaatsbestuur aan de inboedel te gebruiken voor het juiste doeleinde. 

Michael, Lars en Sam sluiten zich bij Barts mening aan.  

 Myrthe vermeldt dat in het beleidsplan onduidelijk staat vermeld of de 

EHBO-cursus alleen voor de kandidaatsbestuursleden en de ABC is of voor alle 1500 

leden. Ze vraagt hoe dit zit. Martijn antwoordt dat de EHBO-cursus ondertussen is 

ingepland. Floris merkt op dat het hier niet gaat om een EHBO-, maar een BHV-

cursus. Martijn verontschuldigt zich en zegt dat er nog niet besproken is om 

andere leden voor de BHV-cursus uit te nodigen. Perry voegt toe dat er vanuit 

verenigingen goedkoper een EHBO-cursus kan worden georganiseerd, dus dat een 1505 

dergelijke cursus ook vanuit het ACD voor de leden georganiseerd zou kunnen 

worden. Sverre vraagt of het plan is om een EHBO-, BHV- of beide cursus(sen) te 

organiseren. Martijn antwoordt dat hiernaar gekeken kan worden. Sverre merkt 

op dat in het beleidsplan staat vermeld dat de EHBO-cursus georganiseerd wordt. 

Het kandidaatsbestuur moet deze dan ook organiseren volgens Sverre. Bente 1510 

vraagt wat het beleid nu specifiek wordt op dit punt. Martijn antwoordt dat de 

BHV-cursus er komt en dat er georiënteerd zal worden op de EHBO-cursus. Bente 

merkt op dat de BHV-cursus niet staat vermeld. Floris vraagt of de BHV-cursus 

voor het bestuur of alle leden is, omdat de promotie voor leden er anders snel uit 

moet. Het is onbekend hoeveel mensen naar de cursus kunnen volgens Martijn. 1515 

Floris herhaald zijn vraag. Sam kapt de discussie af, omdat er volgens zijn mening 

over gediscussieerd kan blijven worden. Bente zegt dat deze zin moet worden 

geëvalueerd, voordat het beleidsplan wordt ingestemd. Hier zijn Martijn en Floris 

het mee eens.  

 Joost vraagt hierop of de Social Safety Training voor het kandidaatsbestuur 1520 

en de ABC worden georganiseerd. Bente zegt dat het beleidsplan op dit punt niet 

klopt. De Social Safety Training gevolgd door bestuur ging over intimidatie, terwijl 

in het beleidsplan op dat punt de vertrouwelijke aanspreekpunt training wordt 

bedoeld volgens Bente. De Social Safety Training staat niet vermeld in het 

beleidsplan. Anne-fay en Joost vragen hierop gezamenlijk of er wel wat met die 1525 

training wordt gedaan. Martijn antwoordt dat het kandidaatsbestuur hiernaar zal 

kijken, waarop Bente reageert dat de cursus dus niet in het beleidsplan staat 

vermeld.  

 Bente vraagt hoe er vier diensten op de UvA en twee diensten op de VU 

staan gepland met vier bestuursleden. Ze noemt dit heftig en vraagt hoe het 1530 

kandidaatsbestuur dit gaat doen. Martijn vraagt wat hierover in het beleidsplan 

staat, waarop Bente reageert dat er minimaal vier diensten op de UvA en twee op 

de VU volgens het beleid worden gedraaid. Martijn verontschuldigt zich voor deze 

fout en merkt op dat het idee is om vijf diensten per week te draaien. Floris haakt 

hierop in met de vermelding dat in het gehele beleidsplan veel inconsistentie, taal- 1535 

en spellingfouten staan. Volgens Floris had hier meer naar gekeken moeten 

worden en heeft het nu geen zin om deze kleine punten tijdens de ALV door te 

lopen. Hij raadt het kandidaatsbestuur aan om nogmaals het beleidsplan door te 

lopen. Tijdens de presentatie heeft Martijn volgens Floris punten vermeld die niet 
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of anders in het beleidsplan staan. Floris stelt voor om het beleidsplan op de 1540 

inconsistentie, taal- en spellingsfouten aan te passen en vraagt de ALV nu niet die 

punten door te lopen.  

 Bente vraagt hierop waarom het 75ste bestuur een VU-sleutel krijgt volgens 

het beleidsplan. Siza reageert dat dit punt nu niet besproken wordt. Bente 

vermeldt hierna dat Consuela Cambridge en Anika Jonker persoonlijk in het 1545 

beleidsplan worden vermeld wat ze niet netjes vindt, waarop Floris weer reageert 

dat dit punt nu niet wordt besproken.  

 Michael vraagt hoe de stemming over het beleidsplan nu gaat plaatsvinden, 

of er voorwaarden aan worden gebonden en zo ja, welke voorwaarden dan dat 

zullen zijn. Hij is het ermee eens om niet over alle punten te gaan, maar wil bij een 1550 

stemming weten met welke veranderingen hij instemt. Floris begrijpt dit. Jari zegt 

dat het te veel aanpassingen zijn om allemaal door te nemen en dat inderdaad een 

probleem is. Floris reageert dat er met de stemming niet gewacht kan worden tot 

de Halfjaarlijkse-ALV om de veranderingen te laten zien. Hij stelt voor om een 

extra Beleidsplan-ALV te plannen die dan door het kandidaatsbestuur wordt 1555 

geleid. Siza vraagt hierop welk beleid er dan is tussen deze en de beleidsplan-ALV. 

Nadav merkt op dat het kandidaatsbestuur bij geen ingestemd beleidsplan 

lopende zaken kunnen onderhouden, maar geen nieuwe zaken kunnen 

introduceren. Bart vraagt of er dan een motie ingediend kan worden om 

bijvoorbeeld een commissiemarkt of buddy programma te organiseren. Nadav 1560 

reageert dat die geen nieuwe zaken zijn. Lars sluit zich hierbij aan. Perry stelt voor 

om het beleidsplan onder voorbehoud in te stemmen en vervolgens een nood-ALV 

in te plannen om zaken van het beleidsplan op een rijtje te krijgen. Sam stelt voor 

om het beleidsplan op grote lijnen in te stemmen en achteraf een schriftelijke 

update van het kandidaatsbestuur te krijgen. Sam noemt dat het niet goed is voor 1565 

een vereniging, als het 76ste bestuur een maand zonder beleid zit, terwijl het 

volgens hem kleine punten zijn. Floris en Bente zijn het er niet mee eens dat het 

om kleine punten gaan. Sverre sluit zich bij Sam aan om het beleidsplan in te 

stemmen en ziet graag een manier om als ALV punten over het beleidsplan aan te 

dragen. Bente haakt in op Sams vermelding over een schriftelijke update. Ze merkt 1570 

op dat volgens haar veel onduidelijkheden zijn en punten die anders zijn 

gepresenteerd dan in het beleidsplan vermeld. Bij een schriftelijke update wordt 

naar haar mening naar deze punten niet gekeken en ze vraagt wanneer vragen en 

opmerkingen over het beleidsplan dan worden besproken. Ze bespreekt het 

beleidsplan liever fysiek en is het er mee eens dat het beleidsplan wel ingestemd 1575 

kan worden op de grote lijnen. Deze grote lijnen zijn namelijk de afgelopen jaren 

al aangehouden, aldus Bente. Siza stelt voor om na de instemming op grote lijnen 

een feedbacksessie in te plannen in plaats van een nood-ALV om het beleidsplan 

te bespreken met degenen die willen. Lars stelt voor om een tijdslimiet op deze 

ALV in te stellen, waarop mensen hun punten voor verbetering kunnen aandragen. 1580 

Dan kan na het verstrijken van de limiet gekeken worden of het beleidsplan nu of 

op een volgend moment kan worden ingestemd. Jari vindt dit geen goed idee door 
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tijdgebrek; er is nog 1.5 uur voor de ALV en er moeten nog een aantal 

agendapunten doorlopen worden. Hij is meer voor Siza’s idee en het instemmen 

van het beleidsplan onder voorbehoud. Alle wijzigingen die bij de feedbacksessie 1585 

naar voren komen, kunnen dan achteraf schriftelijk worden gecommuniceerd. 

Michael vermeldt dat de feedbacksessie dan een ALV is. Hij stelt voor om het 

beleidsplan in te stemmen voor twee maanden, waarop er een nieuwe ALV wordt 

georganiseerd om het beleidsplan met alle wijzigingen in te stemmen. Jari vindt 

Michaels idee ook prima.  Lars vraagt of de Wissel-ALV niet geschorst kan worden 1590 

tot een later moment en dan weer heropend. Michael reageert dat het 75ste bestuur 

dan na deze ALV niet afgetreden is. Er klinken hiervoor ongewenste geluiden 

vanuit bestuursleden van het 75ste bestuur. 

 Floris vat de belangrijkste ideeën samen: het beleidsplan wordt ingestemd 

op de hoofdlijnen, dan moet er besproken worden wat de hoofdlijnen zijn en zal 1595 

er een feedbacksessie zijn waar mensen hun ideeën kwijt kunnen; het beleidsplan 

wordt ingestemd voor twee maanden of korter, waarop er een nieuwe ALV wordt 

georganiseerd en de rest van het beleidsplan wordt ingestemd 

 Bente vraagt waarom er geen nood-ALV over een maand mogelijk is, 

aangezien er volgens haar genotuleerd moet worden en een maand genoeg tijd 1600 

moet zijn om alles voor te bereiden. Sam stelt voor om motie in te dienen dat een 

Beleids-ALV over een maand georganiseerd kan worden met dat nu het beleid 

voor komende maand wordt ingestemd.  Sam merkt op dat er met discussie een 

zwakte in de nieuwe sollicitatieprocedure is ontdekt en dat een evaluatie hiervan 

nodig is. Lars reageert dat dit mogelijk niet aan het sollicitatieproces ligt, maar aan 1605 

de gehele duur van de ALV. Er wordt veel tijd besteedt aan het bespreken van het 

jaarverslag en de begroting, aldus Lars. Volgens Sam werkt het presenteren van 

beleid op de dag van de Wissel-ALV niet, want niet alles kan nu veranderd worden. 

Robin vraagt of het beleidsplan is voorgesproken, waarop Floris reageert van wel.  

 Sam vermeldt dat hij het onzin vindt om over een begroting te stemmen, 1610 

waarvan het beleid nog kan veranderen. Michael merkt op dat zonder een 

ingestemde begroting niets uitgevoerd kan worden. Sam begrijpt Michaels punt. 

 Nadav wil nog een andere motie indienen, namelijk één waarbij mensen uit 

alle opgenoemde ideeën kunnen kiezen. Floris stelt voor om eerst naar de motie 

van Sam te kijken.  1615 

 

Sam dient een motie in om het beleidsplan van het 76ste bestuur zoals het is 

ingestuurd naar de ALV voor maximaal vijf weken in te stemmen op het huidig 

beschreven beleid, zodat het 76ste bestuur dit kan uitvoeren in deze periode om 

vervolgens een nieuwe Beleids-ALV binnen vijf weken te organiseren, waarop dit 1620 

beleidsplan zal worden aangepast. Deze motie wordt per acclamatie behandeld en 

aangenomen. Er wordt overgegaan op de stemming van hierboven vermelde 

motie:  

 

 1625 
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Voor:      17  

Tegen:     3 

Blanco:     3 

Onthouding:   0  

 1630 

De motie is bij deze aangenomen en hiermee ook het ingestuurde beleidsplan van 

het 76ste bestuur voor maximaal vijf weken.  

 

Voorzitter Floris Blom schorst de vergadering om 20:46 uur.  

Voorzitter Floris Blom heropent de vergadering om 20:51 uur.  1635 

 

14. Begroting ACD  
Arthur presenteert de begroting van het ACD voor het jaar 2021–2022. Hij begint 

met het bespreken van de verliesbegroting en dan eerst de inkomsten. Hij 

excuseert zich alvast voor de vele bulletpoints op de dia. Over de kleurcodering in 1640 

zijn tabel vermeldt hij dat groen meer geld betekent dan het afgelopen jaar, rood 

minder en geel hetzelfde. Arthur vermeldt dat de inkomsten voor ongeveer 1.600 

euro bestaat uit contributie van de leden, waarbij het aantal bachelorleden uit de 

huidige registraties komt. Het aantal bachelorleden staat nu op 44 met een bedrag 

van 763,64 euro. Het aantal masterleden komt uit de huidige aanmeldingen plus 1645 

een schatting voor de maand februari, waardoor er wordt uitgekomen op 75 

masterleden met een bedrag van 867,77 euro. De subsidie van de UvA valt lager 

uit dan voorheen, omdat er nu vanuit de VU ook subsidie wordt gegeven, aldus 

Arthur. De inboedelvergoeding van de VU staat nog steeds op 2.000 euro. Voor de 

post “Donaties” wordt van donaties hetzelfde bedrag van 100 euro verwacht, maar 1650 

er zijn dit jaar wel meer VOLA-leden volgens Arthur, waarbij het bedrag van de 

subpost “VOLA” uitkomt op 585,00 euro. De verwachting is dat post “Acquisitie” 

lager uitvalt vergeleken met vorige jaar door de pandemie. Arthur vermeldt dat 

het kandidaatsbestuur hoopt de 4.000 euro te halen.  

 Siza vraagt waarom de subsidie lager is dan vorig jaar. Bart reageert dat de 1655 

subsidie niet per studiejaar, maar per kalenderjaar betaald wordt. Bij het 

afgelopen boekjaar heeft het ACD nog wel voor de eerste helft van het kalenderjaar 

de gunstigere subsidie van de UvA meegepakt.  

 Arthur bespreekt vervolgens de uitgaven voor de verliesbegroting. Hij 

vermeldt dat de kosten voor de bestuurskleding en de website agenda plug-in 1660 

lager zijn in vergelijking met afgelopen jaar. De kosten voor de website agenda 

plug in zijn 61,25 euro. Er is iets meer begroot voor kantoorartikelen omdat de 

vereniging dit jaar weer meer op locatie is er daardoor ook weer meer 

kantoorartikelen zal gebruiken. De CoBo en activiteiten zusjesavond zijn hoger 

begroot, aangezien fysieke activiteiten weer mogen. De bedragen zijn bepaald op 1665 

het bedrag voor deze activiteiten van twee jaar geleden. De oriëntatiemarkt staat 

normaal op onvoorzien, maar is nu begroot op 100 euro bij de post 

“Representatie”. Arthur vermeldt dat dit bedrag een schatting is. Verder krijgt de 
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bedrijvendag meer budget voor het organiseren van workshops zoals LinkedIn en 

CV-building en waar mogelijk gratis eten. De BEC krijgt als budget de standaard 1670 

3.000 euro, ook vanwege dat er nu weer eindelijk een BEC plaats kan vinden. De 

LEC krijgt meer budget om ook sprekers uit te kunnen nodigen van verder in het 

land in verband met reiskostenvergoeding en om eventueel ook eten en drinken 

aan te bieden tijdens lezingen. De vaste lasten blijven hetzelfde, alleen is vooral de 

penningsoftware duurder geworden om te gebruiken en zijn de transactiekosten 1675 

hoger. Er worden namelijk meer transactiekosten verwacht. De uitgaven voor de 

subpost “Developers licentie” zijn ook iets hoger.  

Arthur gaat hierna door naar de volgende dia met de uitgaven. Voor de post “Blad” 

is het totaalbedrag aan uitgaven lager door het wisselen van drukker. Hierbij 

zullen vier extra pagina’s per editie zitten met tweehonderd oplages. Er is hierin 1680 

ook een licentie voor InDesign begroot, aangezien het steeds moeilijker is om een 

illegale versie van dit programma te verkrijgen. KOESt krijgt voor het EJW het 

standaard minimum van 550 euro, aldus Arthur. De ICT-commissie krijgt 

hetzelfde bedrag, maar heeft nu de developerslicentie begroot gekregen onder 

vaste lasten. ICT-commissie krijgt evenveel als vorig jaar om de website te 1685 

optimaliseren, aangezien het kandidaatsbestuur de website meer wil gebruiken 

en meer op de website wil zetten. De EJC krijgt iets minder, terwijl de MAC iets 

meer krijgt. Arthur geeft als reden dat de MAC twee jaarlagen heeft in plaats van 

één. De CWAL krijgt evenveel als in afgelopen jaren. AJW is vorig boekjaar al 

betaald, wat volgens Arthur vaststaat op 700 euro. Dit bedrag heeft AJW ook 1690 

begroot gekregen. De KoCo krijgt wat meer budget om naast het koken voor de 

ALV’s en het ACDiner ook lunches te verzorgen voor bij activiteiten. Dit staat los 

van de LEC-lezingen. De PromoCie krijgt budget, omdat deze normaal in 

onvoorzien staat elk jaar. De DeCo krijgt budget om bij activiteiten met een thema 

te helpen met de decoratie of andere zaken. Het buddyprogramma krijgt wat 1695 

budget, zodat de groepjes ook samen een betaalde activiteit kunnen ondernemen. 

Over de VOLA zegt Arthur dat het budget dit jaar kan worden besteed aan het 

belonen van oud-leden die door COVID-19 geen uitreiking hebben gehad. Het 

budget voor de post “Reserveringen” zijn hetzelfde, behalve bij stickers. Er zijn 

1000 stikkers ingekocht, wat duurder was. Dit brengt de verliesbegroting uit op 1700 

een totaal verlies van 2.420,00 euro.  

 Michael vraagt waarom de penningsoftware en website agenda plug-in 

afwijken van de realisatie van vorig jaar. Arthur zegt dat hij een schatting heeft 

gemaakt, waarop Michael hem aanraadt het bedrag aan te passen naar het 

werkelijke bedrag. Arthur geeft aan dit te kunnen doen.  1705 

 Michael vraagt vervolgens of het CWAL-bedrag nog steeds afhankelijk is 

van het aantal actieve leden of is overgenomen van vorig jaar. Arthur zegt dat het 

laatste het geval is. Lars vraagt hierna wat de verwachting is voor het aantal 

actieve leden. Ben zoekt het aantal actieve leden op, terwijl de vragen worden 

voortgezet.  1710 
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 Michael merkt hierna op dat normaal eerst de nulbegroting wordt 

gepresenteerd. Arthur zegt dat die eraan komt. Michael bedankt Arthur. 

Vervolgens vraagt Michael waarom de ConstitutieBorrel (CoBo) gepland staat op 

de dag van de masteruitreiking waarop mensen aanwezig zijn die hun diploma 

niet konden ophalen, terwijl het idee was om vanuit de VOLA deze mensen meer 1715 

te geven. Floris antwoordt dat Martijn hierover heeft gemaild en dat de faculteit 

was vergeten het ACD over deze datum in te lichten.  

 Anne-fay vraagt waarom eten en drinken is begroot bij activiteiten en niet 

bij de KoCo. Ze vraagt of dit is gedaan om de KoCo niet te veel te geven. Arthur 

antwoordt dat dit het idee is en dat er ook met de KoCo gekeken moet worden wat 1720 

zij allemaal wil doen. Bente voegt toe dat Arthur hiermee ook bedoeld om 

bijvoorbeeld het carrièrediner van de bedrijvendag tegen gereduceerd bedrag te 

kunnen aanbieden. Anne-fay bedankt Bente voor haar antwoord.  

 Sverre vraagt wat er bij de post “AJW” is gebeurd met de ongeveer dertig 

euro die op de realisatie van het 75ste bestuur staat vermeld. Bart reageert dat dit 1725 

bedrag bij reserveringen staat en anders hier wordt boekgehouden. Sverre merkt 

verder op dat het AJW niet volledig is betaald zoals door Arthur vermeld, 

aangezien er bij aankomst nog rond de 384 euro moet worden betaald.  

 Lars vraagt hoeveel verliesbegrotingen in afgelopen jaren zijn geweest, wat 

het verlies was bij de vorige verliesbegrotingen en wat er hierbij uiteindelijk de 1730 

winst is geweest. Er volgt op het laatste gelach. Lars wil verzoeken om een 

strengere verliesbegroting ervan te maken. Martijn reageert dat de ABC ook een 

verliesbegroting presenteert. Arthur zegt dat dit verlies op advies was, maar dat 

hij ook wel meer verlies wil. Sam is van mening dat het niet slim is om alle 

gemaakte winst in één verliesbegroting te verwerken en dat er beter meerdere 1735 

jaren een verliesbegroting kan worden gemaakt. Lars vraagt hierop of er dan 

uiteindelijk verlies wordt gemaakt. Sam noemt dit de taak van het 

kandidaatsbestuur dat dit gebeurt. Floris vermeldt dat de winst bij het 74ste en 

75ste bestuur ook kwam door de pandemie. Bente sluit zich bij Floris’ vermelding 

aan. Bart raadt aan om bij de commissies vermelden dat ze ongeveer een bepaald 1740 

bedrag hebben, maar dat een paar tientallen euro’s eroverheen gaan prima is. Hij 

vindt het niet verstandig om voor meer verlies te gaan. Anne-fay sluit zich bij Bart 

aan en vindt ook dat het uitgeven van geld gestimuleerd moet worden.   

 Ben zegt dat er 54 actieve leden zijn en dat er nog enkele actieve leden 

worden gezocht of mogelijk afvallen. Het totale aantal zal waarschijnlijk rond de 1745 

55 liggen. Michael vertelt dat de maatstaf vroeger was om 7 à 10 euro per actief 

lid te hebben en raadt aan om dit weer te gebruiken als maatstaf. Lars zegt dat het 

bedrag voor de post “CWAL” bij de uitgaven dan aangepast moet worden naar 550 

euro. Bart noemt dit geen slecht plan, aangezien er vorig jaar niet veel door de 

CWAL is uitgegeven. Floris vindt dit een ander argument, aangezien er niet 1750 

dezelfde actieve leden als vorig jaar zijn.  
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 Myrthe vraagt waar de kosten van Robs betaalapp verwerkt zijn. Bart 

antwoordt dat deze kosten op onvoorzien worden geboekt, zoals destijds op een 

ALV ingestemd.  

 Sam vermeldt dat hij het niet eens is hoe de KoCo evenveel geld krijgt als 1755 

de LEC, terwijl het ACD een studievereniging is. Hij raadt aan om bij meer budget 

vooral geld te geven aan de LEC. Siza reageert dat LEC geen gavere dingen met 

meer budget kan doen, terwijl het budget voor de KoCo veel directer besteed kan 

worden aan eten. Bente voegt toe dat de LEC altijd 300-400 euro uitgeeft, zelfs bij 

een hoger budget. Meer geld naar de LEC heeft volgens haar daarom geen zin.  1760 

 Arthur vraagt of er een motie nodig is bij het instemmen van het 

beleidsplan, als de CWAL 100 euro meer krijgt. Michael reageert dat deze 

voorwaarde dan als voorwaarde bij de begroting wordt ingestemd.  

 De nulbegroting wordt niet getoond, aangezien de ALV in voordeel lijkt van 

de verliesbegroting.  1765 

 

 

Floris dient hierop de motie in om later te stemmen voor de verliesbegroting van 

het ACD voor het jaar 2021–2022 in plaats van de nulbegroting. De motie wordt 

per acclamatie behandeld en aangenomen.   1770 

 

 Arthur wordt bedankt voor het presenteren van de begroting, waarop er 

applaus klinkt. 

 

15. Begroting ABC  1775 

 

Floris dient de motie in om te stemmen over de verliesbegroting van de ABC voor 

het jaar 2020–2021. De motie wordt per acclamatie behandeld en vervolgens 

aangenomen.  

 1780 

 Sverre presenteert vervolgens de verlies begroting van de ABC voor het 

jaar 2021–2022. Hij vermeldt dat de uitgaveposten “Kostprijs voorraad laag”, 

“Kostprijs voorraad hoog” en de bijbehorende inkomsten posten “Verkopen laag” 

en “Verkopen hoog” in lijn zijn met voorgaande jaren, behalve vorig jaar dat 

buitenbeschouwing wordt gelaten. Op de fusten wordt een klein beetje winst 1785 

gemaakt volgens Sverre. Er wordt voorgesteld om voor activiteiten 700,00 euro 

uit te geven om meer activiteiten te kunnen organiseren. Sverre vermeldt dat de 

ALV bij de ABC’s realisatie zo zal zien dat de ABC geld heeft. Hij vindt dat dit geld 

weer terug moet naar de leden. Voor borrels heeft Sverre 250,00 euro begroot en 

hij gelooft dat hier redelijke de borrels mee kunnen worden aangekleed. Voor de 1790 

tapperscursus is 100,00 euro begroot. Feest heeft 450,00 euro, wat meer budget 

is dan normaal. De Feestcommissie kan dan grotere feesten organiseren. Het 

budget van Flux op 1.000 euro is ook meer om dezelfde reden. Er moet nog een 

deel van de voorraad afgeschreven worden voor overdatum voorraad, waardoor 
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er een post “Afschrijving voorraad” is. Sverre vermeldt dat de transactiekosten er 1795 

dit jaar ook weer zijn en dat het onvoorzien rond de 5% staat. Het totale verlies 

komt uit op 1.000,00 euro.  

 Robin merkt op dat de fusten bij de Brainwave gaan veranderen met de 

nieuwe leverancier. Sverre antwoordt dat hij hier niet veel van weet en een 

inschatting moet maken. Robin raadt Sverre aan om er rekening mee te houden. 1800 

Sverre geeft aan dat voor de omzet en kosten van fusten de realisatie anders kan 

zijn en erop zal letten. Floris merkt op dat de uitgaven en inkomsten niet veel van 

elkaar verschillen voor de fusten, waardoor het niet veel zal uitmaken. Robin 

vraagt of het een idee is om een expliciete update over de fusten van de Brainwave 

te geven op de Halfjaarlijkse-ALV. Dit noemt Floris een goed idee.  1805 

 Lars merkt op dat er twee feesten vanuit het ACD zelf zullen worden 

georganiseerd. Het eerste feest is in samenwerking met de SLA en Sverre merkt 

op dat het bedrag voor de feesten dan wel hoog is. Lars is van mening dat het 

bedrag voor Flux ook aan de hoge kant is in vergelijking met afzonderlijke feesten. 

Sverre zegt dat dit voorheen ook zo was en dan licht verhoogd. Floris merkt op dat 1810 

voor de borrels in dat opzicht redelijk weinig is begroot. Volgens hem kosten 

zaken als de ACD’er van het jaar, de ABC- en Bestuur Bedrankt redelijk wat. 250 

euro is in Floris ogen te weinig hiervoor in vergelijking met de andere bedragen. 

Er wordt door Sam voorgesteld om het budget voor de borrels en feesten ieder 

350 euro te maken. Jari is voorstander om 100 euro extra voor de borrels te 1815 

begroten en het budget voor de feesten hetzelfde te houden. Het totaalverlies 

komt dan uit op 1100 euro. Tim, als de penningmeester van feest, belooft dat hij 

het bedrag voor de feesten zal opmaken. Marit merkt op dat voor het SLA-feest 

6.000 euro is begroot. Floris zegt dat er voor feesten gekeken kan worden of het 

bier gratis of de kaartjes goedkoper kunnen worden. Het geld voor feesten komt 1820 

wel op, aldus Floris.  

  

16. Stemming begroting ACD & ABC  

 
Floris dient de motie in om bij de verliesbegroting van het ACD voor het jaar 2021–1825 

2022 de CWAL 100 euro extra te geven aan budget; de vaste lasten, op de goede 

bedragen zoals ze zijn te noteren en onvoorzien zodanig aan te passen dat de 

verliesbegroting op een mooi rond getal blijft. Michael vermeldt dat hij het 

specifiek had over de “Hosting website” en “Penningsoftware” die afweken, maar 

Floris zegt dat ze allemaal gecheckt kunnen worden. De motie wordt per 1830 

acclamatie behandeld en vervolgens aangenomen.  

 

Er wordt overgegaan op de stemming voor de verliesbegroting van het ACD voor 

het jaar 2021–2022 inclusief boven beschreven motie. De uitslag is als volgt:  

 1835 
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Voor:      23  

Tegen:     0 

Blanco:     0 

Onthouding:   0 1840 

 

De verliesbegroting van het ACD voor het jaar 2021–2022 inclusief hierboven 

beschreven motie is hierbij aangenomen.  

 

Floris dient de motie in om de getoonde verliesbegroting van de ABC voor het jaar 1845 

2021–2022 in te stemmen met 100 euro extra budget voor de borrels. De motie 

wordt per acclamatie behandeld en aangenomen. Het totale verlies van de 

verliesbegroting komt dan uit op 1.100 euro.  

 

Er wordt overgegaan op de stemming voor de verliesbegroting van de ABC 1850 

inclusief hierboven beschreven motie. De uitslag is als volgt:  

 

Voor:     23  

Tegen:     0 

Blanco:     0 1855 

Onthouding:                0 

 

De verliesbegroting van de ABC voor het jaar 2021–2022 inclusief hierboven 

beschreven motie is bij deze aangenomen. Er volgt applaus.  

 1860 

Eerst worden hierna de punten 10, 11 en 12 besproken voor er weer bij agendapunt 

17 wordt verdergegaan.  

 

10. Financieel jaarverslag ABC 
Sverre presenteert het financieel jaarverslag van de ABC aan de hand van 1865 

de ingestuurde realisatie die getoond wordt op het diascherm. Hij bespreekt eerst 

de uitgaven en vermeldt dat de kostprijs voorraad ongeveer 100 euro lager 

gerealiseerd is zoals begroot, als gevolg van de pandemie. Voor de post 

“Activiteiten” die gerealiseerd lager is uitgevallen, geeft Sverre dezelfde reden. 

Bankkosten zijn hoger uitgevallen dan verwacht. Borrels, kerstdiner en Flux 1870 

gingen niet door, waardoor er geen uitgaven hiervoor zijn. Afschrijving voorraad 

valt iets hoger uit dan begroot, namelijk op ongeveer 1.300 euro, aangezien de 

verwachting was om weer eerder voorraad te kunnen verkopen. Sverre vermeldt 

dat de afschrijvingen ook verder staan uitgesplitst onder de uitgaventabel. Van de 

afboekingen op fris was 435,36 euro een donatie aan de voedselbank. Hij zal 1875 

onvoorzien later bespreken, aangezien deze post vaag is volgens hem.  

 Sverre gaat dan door naar de inkomsten. De verkopen nul waren niet 

begroot, maar er zijn inkomsten binnen door de papieren tasjes op de 

cocktailworkshop. De post “Verkopen laag” is laag uitgekomen en de post 
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“Verkopen hoog” vrij hoog in vergelijking met de verwachting, aldus Sverre. Deze 1880 

post is vrij hoog gerealiseerd door de cocktailworkshop en bierpakketten. De ACD-

bijdrage is gerealiseerd zoals verwacht. Statiegeld was niet begroot, maar er is 

rond de 40 euro op gerealiseerd. Sverre vermeldt dat dit statiegeld komt uit 

spullen die al in de ACD-kamer aanwezig waren. Hij zegt dat de post “Onvoorzien” 

nu aan de inkomstenkant staat. Sverre zegt dat dit komt om dezelfde reden als bij 1885 

Bart over de post “Afschrijving belasting”, maar dat Sverre op een positief bedrag 

uitkwam. Er volgt hierop applaus. Sverre geeft hierop nog een uitleg voor de 

boekhoudleken: “Er was een post die riep: pas op geef dit geld niet uit, want dit moet 

ooit nog naar de belastingdienst, maar dat hoefde helemaal niet naar de 

belastingdienst, want dat was al lang naar de belastingdienst.” Er volgt opnieuw 1890 

applaus. Sverre vermeldt dat de totale winst- en verliesrekening uitkomt op een 

resultaat van 405,67 euro. Floris vraagt of er vragen zijn voor Sverre.  

 Michael vraagt of er niets uit de onvoorzienpost is uitgegeven. Sverre 

antwoordt dat een deel van de onvoorzien uitgegeven is aan de voorraad, maar 

dat dit later bij de balans komt. Het bedrag bij de onvoorzienpost van de 1895 

inkomstenkant is rond de 140 euro aan uitgegeven onvoorzien en 400 euro die 

tevoorschijn was gekomen. Michael reageert dat het niet netjes is om de 

onvoorzien zo neer te zetten. Als hij geen opmerking erover had gemaakt, dan was 

het onduidelijk geweest dat er een bedrag uit de onvoorzienpost was uitgegeven. 

Sverre sluit zich erbij aan dat dit dan het geval was geweest en verontschuldigt 1900 

zich hiervoor.  

Sverre gaat hierna verder met de bespreking van de balans en begint aan de 

debetkant. Er staat rond de 11.000 euro op de rekening. Hij is van mening dat dit 

vrij veel is. In de kas bevindt zich 2,80 euro.  Het pofsysteem heeft Sverre voor het 

overzicht zowel aan de debet- als de creditkant geplaatst. Aan de debetkant staat 1905 

er rond de 2.000 euro voor dit systeem, aan de creditkant rond de 1.400 euro. 

Sverre vermeldt dat er aan het begin van het jaar weer mails gestuurd gaan 

worden naar de leden hiervoor, aangezien hij dit hoge bedragen vindt. Er is rond 

800 euro aan voorraad.  

Hierna bespreekt Sverre de creditkant. Het eigen vermogen is rond de 1910 

12.000 euro. De post “Nog te betalen kosten" omvat kosten voor de sportdag rond 

120 euro en nog een declaratie die Sverre na het afsluiten van het boekjaar heeft 

betaald. Hij vermeldt dat de “BTW vorige jaren” gaat over hetgeen wat Bart eerder 

heeft uitgelegd.  

Robin vraagt of de 2.000 euro van het pofsysteem aan de debetkant gaat 1915 

over wat mensen nog schuldig zijn aan het ACD en de 1.400 euro aan de creditkant 

wat het ACD nog verschuldigd is, dus dat er netto nog 600 euro het ACD 

toebehoort. Sverre beaamt dit.  

Bente merkt op dat punten en komma’s zijn omgedraaid om decimalen mee 

aan te geven. Om een decimaal aan te geven moet een komma worden gebruikt. 1920 

Sverre reageert teleurgesteld en merkt op dat hij dacht dit aangepast te hebben.  
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Jari vraagt of onder de 1.400 euro ook nog de 700 euro van HIMS valt die al 

betaald is. Sverre zegt dat dit bedrag boekhoudtechnisch is meegenomen, maar 

nog niet in het iPadsysteem is verwerkt. Jari zegt hierop oké. 

Michael vermeldt dat hij de punten en komma’s wel in het financiële 1925 

jaarverslag van de ABC opgeschoond wil hebben, voordat er over gestemd wordt. 

Floris zegt dat hij dit begrijpt, maar eerst verdere vragen wilde behandelen.  Er 

zal zo een motie voor worden ingediend.  

Marit vraagt hierop of Sverre de 2,80 euro van de kas nog wegwerkt. Sverre 

zegt dat hij dat van plan is om te doen.  1930 

Floris bedankt Sverre voor de realisatie. Er volgt applaus.  

  

11. Rapport Kascontrolecommissie ABC  
De gehele KasCo bestaande uit Robin, Michael, Xander en Marit komt naar voren. 

Robin spreekt namens de KasCo en bedankt Sverre. Hij zegt dat Sverre goed heeft 1935 

gewerkt is van mening dat het leuk is dat Sverre nog een jaar bij de ABC zit. De 

KasCo heeft hier veel vertrouwen in en wil Sverre als tip meegeven om de 

voorraad precies groot genoeg als nodig te houden, zodat er niet te veel hoeft 

worden afgeschreven. Michael geeft hem de tip om het gebruik van komma’s en 

punten om te draaien. Hierop volgt gelach. Floris vraagt of er vragen zijn aan de 1940 

KasCo. Er zijn geen vragen.  

 Robin merkt nog op dat hij het goed vindt van het bestuur hoe het de 

acquisitie van afgelopen jaren al heeft ingepland. De KasCo ontvangt hierna 

applaus.  

 1945 

12. Stemming financieel jaarverslag ABC  
Floris dient de motie in om over het financieel jaarverslag van de ABC voor het 

jaar 2020–2021 te stemmen onder voorbehoud dat punten en komma’s worden 

goed gezet. De motie wordt per acclamatie behandeld en aangenomen.  

 1950 

Er wordt overgegaan op de stemming van het financieel jaarverslag van de ABC 

2020–2021 met hierboven beschreven motie. De uitslag is als volgt:  

 

Voor:      23 

Tegen:     0  1955 

Blanco:     0 

Onthouding:   0 

 

Het financieel jaarverslag van de ABC 2020–2021 is hiermee ingestemd inclusief 

hierboven beschreven motie. 1960 
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17. Aftreden Kascontrolecommissie  
De KasCo komt naar voren. Robin vraagt grappend of de KasCo nog een speech 1965 

mag doen. Hij bedankt de gehele KasCo, waarop Michael Robin bedankt. Floris 

vermeldt dat de KasCo goed werk heeft geleverd, aangezien beide realisaties zijn 

ingestemd. Hij prijst de KasCo voor het controleren van de boekhouding, helemaal 

in de online omstandigheden.  

 1970 

De Kascontrolecommissie 2020–2021 treedt af.  

 

Er volgt hierop applaus.  

 

18. WVTTK  1975 

Er is verder niets ter tafel gekomen.  

 

19. Rondvraag  
- Lars merkt op dat het van tevoren bekend was dat het een lange ALV zou 

worden en dat hij het zonde vindt hoe door tijdsdruk de ALV moest haasten 1980 

door de laatste paar agendapunten. Hij zou graag aan komend bestuur 

willen meegeven om de ALV eerder te beginnen of een locatie te vinden die 

langer doorgaat. Hij vindt het zonde dat het beleidsplan naar een later 

moment verplaatst moest worden. Floris reageert dat er geprobeerd is om 

de ALV op de VU te organiseren, waar langer doorgegaan kan worden. FCO, 1985 

waar de locatie gehuurd moest worden, was echter onderbemand, 

waardoor communicatie te traag was. Anders was de ALV op de VU 

gehouden. Andere verenigingen hadden hier ook problemen mee en 

volgens Floris is er toen door het bestuur voor de veiligere optie gekozen. 

Floris sluit zich wel aan bij het punt van Lars dat er eerder begonnen of 1990 

vlotter door agendapunten gegaan had kunnen worden. Hij is van mening 

dat het een goed punt is voor het kandidaatsbestuur om in het vervolg op 

te letten. Hij bedankt Lars voor zijn opmerking.  

- Floris bedankt naast het bestuur Michelle verder extra voor haar inzet. Hij 

noemt het niet makkelijk om met zes man die al een bestuur hebben 1995 

gevormd erbij te komen. Hij zegt dat zij het zonder haar 110% inzet en 

zonder passie het jaar niet hadden gered. Er volgt applaus.  

- Floris zegt dat er nog één ding hem rest te zeggen: “ABC, ik kap ermee.”  

Hierop volgt gejuich.  

 2000 
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20. Sluiting en overdracht ACD-bestuur  2005 

 

Floris deelt mee dat het 75ste bestuur des Amsterdams Chemisch Dispuuts aftreedt 

en het 76ste bestuur des Amsterdams Chemisch Dispuuts aantreedt.  

 

Voorzitter Floris Blom sluit de vergadering om 21:29 uur.  2010 

 

21. Opening door nieuwe ACD-voorzitter  

 
Voorzitter Martijn ten Brink heropent de vergadering om 21:32 uur.   

 2015 

22. Agenda  
De agenda [zie agendapunt 2] wordt goedgekeurd, nadat agendapunt “datum feedback 

moment” is toegevoegd tussen “verkiezing kascontrolecommissie” en “WVTTK”. 

 

21. Opening door nieuwe ACD-voorzitter 2020 
22. Agenda 

23. Mededelingen 

24. Verkiezing kascontrolecommissie 

25.Datum feedback moment 

26. WVTTK 2025 
27. Rondvraag 

27. Sluiting 

 

23. Mededelingen  
Mededelingen vanuit het bestuur: 2030 
 

Mededelingen vanuit de aanwezigen: 

- Sam geeft aan dat het 76ste bestuur er goed uitziet samen. 

 

24. Verkiezing Kascontrolecommissie  2035 

Martijn vraagt of er personen zijn die zich verkiesbaar willen stellen voor de 

kascontrolecommissie en naar voren willen komen. Xander komt naar voren. 

Xander geeft aan dat hij een jaar wil doorgaan. Xander wil graag ervaring opdoen 

en geeft aan dat hij niet op hetzelfde niveau zit als een ACD penningmeester. Toch 

vindt hij dat hij een waardevolle bijdrage kan leveren. Er volgt applaus. Daarna 2040 

komt Sam naar voren. Hij geeft aan bekend te zijn als lid van de PromoCie. 

Daarnaast geeft Sam aan twee jaar in de ABC te hebben gezeten, twee jaar in het 

bestuur en alle ALV’s te hebben bijgewoond in die tijd. Als gevolg van deze 

ervaring geeft hij aan een beetje kennis te hebben van de financiën van het ACD. 

Sam geeft ook aan dat hij goed kan mierenneuken. Als gevolg daarvan vindt hij 2045 

zichzelf een goed kandidaat. Er volgt applaus. Martijn vraagt of er nog vragen zijn 
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voor Sam vanuit de zaal. Deze zijn er niet. Tot slot komt Floris naar voren. Hij geeft 

aan twee jaar in de ABC te hebben gezeten en twee jaar in het bestuur. Als gevolg 

daarvan heeft hij dezelfde ervaring als Sam. Floris geeft ook aan ervaring te 

hebben met het opstellen van begrotingen en realisaties, waardoor hij flink kan 2050 

haten op de cijfers. Floris geeft ook aan ooit de ambitie te hebben gehad om 

penningmeester van het Amsterdams Chemisch Dispuut te worden. Hij geeft ook 

aan ergens wel blij te zijn dat dat hem niet is geworden. Als gevolg hiervan wil 

Floris dit jaar graag de boekhouding induiken. Floris bedankt de aanwezigen en er 

volgt applaus.  Michael vraagt of Floris goed is in mierenneuken. Floris geeft aan 2055 

dat hij daar zeker goed in is. Er volgt applaus. Robin geeft aan dat Floris de tijd 

moet nemen om gewend te raken aan de begroting omdat het iets anders is dan 

het boekhouden zelf. Robin biedt ook hulp aan mocht Floris dit ooit nodig hebben 

en geeft aan dat Bart dit ook wel wil aanbieden. Floris geeft aan dat het al zijn plan 

was om de hulp van de oud-penningmeesters in te schakelen, mocht dit nodig zijn. 2060 

 

Martijn dient een motie in om de stemming van de gehele KasCo in één keer te 

doen. De motie wordt per acclamatie behandeld. De motie wordt per acclamatie 

aangenomen. Er wordt overgegaan op de stemming van de KasCo 2021-2022, die 

bestaat uit Floris Blom, Sam Hulscher en Xander Becking. De uitslag van de 2065 

stemming is als volgt: 

 Voor: 18 

 Tegen: 1 

 Blanco: 1 

 Onthouding: 3 2070 

 

De Kascontrolecommissie 2021-2022, zoals hierboven beschreven, wordt 

goedgekeurd en aangenomen. Er volgt applaus. 

 

25. Datum feedback moment 2075 

Martijn geeft aan dat het meeste al is doorgegeven tijdens deze algemene 

ledenvergadering, maar dat het 76ste bestuur de rest van de opmerkingen uiterlijk 

vrijdag wil ontvangen. Bart vraagt of dit via de bestuursmail kan. Martijn geeft aan 

dat dit zo kan. Michael vraagt waarom er feedback geleverd moet worden. Martijn 

antwoordt dat het bestuur op die manier een nieuwe versie willen aanleveren. 2080 

Bente vraagt wat ze moet aanleveren. Martijn geeft aan dat dit kan via een word-

document met opmerkingen. Jari geeft aan dat dit document dan wordt 

vrijgegeven. Robin haakt hier op in door te zeggen dat opmerkingen ook in pdf 

toegevoegd kunnen worden.  

 Sam vraagt of de aanwezigen een week krijgen voor het opsturen van de 2085 

opmerkingen. Martijn antwoordt dat dit goed is om de deadline op dinsdag 12 uur 

zetten. Lars vindt het een rare constructie dat er nu twee keer gestemd moet 

worden op het beleidsplan, ondanks het feit dat we er nu al doorheen zijn gegaan. 

Bente antwoordt hierop dat er zeker wel punten zijn die het 76ste bestuur wil 
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weten. Floris geeft aan dat het dan niet veel zin heeft om feedback op te sturen 2090 

omdat de notulen de grootste opmerkingen bevatten en het mierenneuken door 

het 76ste zelf opgelost kan worden. Lars stelt voor om verschillende versies open 

te stellen om feedback te geven. Siza geeft aan dat het probleem meer was dat 

punten verbeterd moeten worden en dat het niet gaat om nieuwe punten 

toevoegen. Sam en Floris geven aan dat feedback geleverd zal worden als het 76ste 2095 

bestuur dat wil, maar dan zonder deadline. Perry geeft aan dat het bestuur de 

feedback wel zo snel mogelijk de opmerkingen ontvangen.  

 

26. WVTTK  
Er is niets ter tafel gekomen. 2100 

 

27. Rondvraag  
Sam heeft een tweetal moties. De eerste is op basis van de eerdere opmerking van 

Lars: Lars gaf aan dat deze ALV eigenlijk langer zou moeten kunnen duren 

vanwege de lange agenda. Hierom moet meer dan vijf uur ingepland worden. Sam 2105 

maakt het niet uit waar het is, enkel dat er meer tijd voor moet zijn. Sam dient een 

motie in om ervoor te zorgen dat er meer dan vijf uur ingepland wordt voor de 

volgende Wissel-ALV. De motie wordt per acclamatie behandeld. De motie wordt 

per acclamatie afgewezen. 

De tweede motie gaat over de alcoholconsumptie: Sam heeft een droge mond en 2110 

vraagt of het mogelijk zou zijn om een drankje te mogen hebben bij de ALV. Martijn 

vraagt of er met drankje een alcoholisch drankje wordt bedoeld. Sam antwoord 

dat het niet de bedoeling is dat we gaan zuipen, maar een biertje tijdens de ALV 

moet kunnen. Martijn vindt dat er dan een maximum van twee moet komen. Sam 

dient een motie in dat er tijdens de ALV maximaal twee alcoholische drankjes 2115 

geconsumeerd mogen worden tijdens een ALV. De motie wordt per acclamatie 

niet behandeld.  

 

Jari vraagt of het 76ste bestuur er zin in heeft. Martijn antwoordt dat het 76ste 

bestuur er zin in heeft, vooral in de aankomende ALV. Robin vraagt waar de 2120 

afterborrel is. Martijn geeft aan dat er een gratis biertje bij de Oerknal gegeven zal 

worden aan alle aanwezigen die er zin in hebben. Floris voegt hier aan toe dat het 

74ste en 75ste bestuur meent dat ze ook nog champagne willen geven aan degenen 

die dit willen.   

 2125 

Ben vraagt of iedereen genoten heeft van zijn/haar burgers. Iedereen die een 

burger had geeft aan ervan genoten te hebben. 

 

Sam wenst het 76ste bestuur veel succes. Er wordt geklapt. 

 2130 

28. Sluiting  
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Voorzitter Martijn ten Brink sluit de vergadering om 21:53.  

 

 

 2135 


