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1. Opening 
Voorzitter Martijn ten Brink opent de vergadering om 18:04 uur. 

 

2. Agenda 
De agenda van de Algemene Ledenvergadering (ALV) ziet er als volgt uit: 5 

 

1. Opening 

2. Agenda 

3. Vaststellen notulen ALV 28-09-2021 

4. Ingekomen stukken 10 

5. Mededelingen 

6. Beleidsplan 

7. WVTTK 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 15 

De agenda wordt goedgekeurd.  

 

3. Vaststellen notulen ALV 28-09-2021 

Martijn gaat door de aanpassingen heen die zijn uitgevoerd aan de notulen van de 

ALV van 28-09-21. Rens geeft aan dat de ingestuurde feedback wordt ingestuurd 20 

zodat deze niet gecheckt hoeft te worden.  

Er wordt overgegaan tot de stemming voor het goedkeuren van de notulen. Deze 

wordt per acclamatie aangenomen. Martijn geeft ook aan dat de opnames van de 

ALV op 28-09-2021 worden verwijderd.  

 25 

4. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken binnengekomen.  

 

Er is een machtiging van Michelle van Dongen binnengekomen, die Sam Hulscher 

Machtigt om te stemmen, een machtiging van Bente Reus die Michael Doppert 30 

machtigt om te stemmen, een machtiging van Jari Hoffman die Floris Blom 

machtigt om te stemmen, een machtiging van Bart J. de Mooij die Rens Ham 

machtigt om te stemmen en een machtiging van Wessel Garsten die Lars 

Overwater machtigt om te stemmen.   

 35 

5. Mededelingen 
Mededelingen vanuit het bestuur: 

Geen 

 

Mededelingen vanuit de ALV:  40 
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- Sam  zegt dat hij dit geen chille ALV locatie vindt vanwege het feit dat er ver 

gelopen moet worden. Martijn geeft aan dat er geen andere lokalen waren 

omdat deze allemaal bezet waren. Daarnaast was er minder tijd en zijn we 

uitgekomen op een locatie die iets kleiner dan normaal is en iets verder 

lopen is. Volgende keer wordt er wel geprobeerd een grotere locatie te 45 

krijgen.  

- Lars zegt dat Sam aan het zeiken is. In zijn tijd waren de ALV’s namelijk in 

het F-gebouw.  

- Martijn zegt dat Sam ook nog eens heeft gemerkt dat het regelen van zalen 

op de VU erg lastig is in de huidige omstandigheden.  50 

- Floris vraagt of er geen mededelingen zijn vanuit het bestuur. Martijn geeft 

aan dat dit niet het geval is.   

- Jari vraagt of deze ALV wordt opgenomen. Martijn antwoordt dat deze ALV 

inderdaad wordt opgenomen en dat de opnames voor de vorige ALV 

worden verwijderd nu de notulen van de vorige ALV zijn goedgekeurd.  55 

- Jari vraagt wie er heeft gekookt. Martijn antwoordt dat de KoCo heeft 

gekookt.  

- Demi vraagt of er nog een drankje komt vanuit het bestuur. Martijn 

antwoordt dat er zeker nog wel budget voor is en dat we zelfs nog een 

drankje in de verenigingskamer kunnen doen als we op tijd klaar zijn.  60 

- Michael vraagt om een applaus voor de KoCo. Er volgt applaus. 

- Anne Fay vraagt of zij haar handen even kan wassen. Er wordt aangegeven 

door meerdere personen dat er doekjes zijn. Desondanks verlaat Anne-Fay 

de vergadering kort om haar handen te wassen.  

 65 

6. Beleidsplan  
Martijn zegt dat hij hierbij het beleidsplan van het 76ste bestuur presenteert, 

waarbij hij de grote kopjes van het beleidsplan bespreekt en gelieve de vragen na 

elke slide bespreekt. Allereerst zegt hij dat wij ons natuurlijk bevinden in de 

nasleep van de coronacrisis. Ook zegt hij dat er nog altijd beperkende maatregelen 70 

zijn. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk fysieke activiteiten binnen de 

geldende maatregelen door het bestuur. Ook zegt hij gebruik te willen maken van 

hybride activiteiten, online en fysiek bij te wonen activiteiten, wanneer dit 

mogelijk is, denk aan bijvoorbeeld lezingen die te volgen zijn via zoom of via een 

livestream.  75 

Daarnaast stelt Martijn dat het bestuur natuurlijk maar uit vier man 

bestaat. Dit betekent dat de functies onderling anders worden verdeeld. Ben zal 

de taken van extern wat meer op zich nemen, terwijl Arthur de onderwijstaken 

wat meer op zich neemt. Perry en Martijn zijn er om te assisteren waar mogelijk. 

Hij stelt dat een ander ding van een vier mans bestuur is, dat er concessies moeten 80 

worden gemaakt. Zo zal er worden gedacht aan meer uren steken in bestuur en de 

focus wat weg nemen van studeren. Ook zullen bestuursleden minder vaak 

voorzitter zijn van commissies met als grote voorbeeld de BEC. Hierdoor zal het 
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ontbreken van twee functies worden opgevangen zonder overbodig veel 

concessies te maken.  85 

Demi vraagt waarom er minder voorzitters zullen zijn. Ze geeft aan dat het 

altijd wel handig is om voorzitters te hebben. Martijn geeft aan dat er gewoon 

minder voorzitters vanuit het bestuur zullen komen. Michael noemt dat het 

bestuur geen afgevaardigden kan leveren voor de SLA als ze erin zitten. Martijn 

antwoordt hierop dat het een rare situatie is omdat het 76ste bestuur er enkel in 90 

zit als vertegenwoordigers om zo de overdracht tussen SLA-besturen makkelijker 

te maken. Michael zegt dat hij dit snapt, maar dat het bestuur dan 

bestuursvertegenwoordigers zouden zijn in de SLA.  

Rens vraagt hoeveel werk ieder van de leden van het bestuur erin stoppen 

nu ze er een week mee bezig zijn. Martijn antwoordt dat dit per week wisselt en 95 

dat het wel een voordeel is dat hij het minst aan studeren doet. Arthur antwoordt 

dat het goed gaat, dat zijn werkdruk minder wordt en dat het dus een niet al te 

groot probleem vormt voor het uitvoeren van zijn taken. Perry antwoordt dat hij 

was begonnen met twee vakken, wat te veel werd en hij dus is gestopt met de helft. 

Rens vraagt of Perry dat beter vindt. Perry antwoordt dat je niet moet kijken naar 100 

de studievertraging en dat we anderhalf jaar niet als studenten hebben geleefd, 

wat het niet erg maakt. Ben antwoordt dat hij begon met twee vakken, nu een vak 

per periode gaat doen met een maandrotatie in juli. Demi geeft als tip dat dingen 

meer uit handen gegeven kunnen worden aan de commissies. Martijn noemt dat 

het bestuur als voordeel heeft dat er binnenkort grote activiteiten worden 105 

georganiseerd door de SLA. Demi haakt in door te zeggen dat er geen dingen 

moeten worden uitgevoerd als het niet kan. Michael vraagt wat er wordt bedoeld 

met meer aandacht geven aan het informeren van de commissies. Martijn geeft 

aan dat dit bij algemene zaken wordt besproken en het gaat over het 

herintroduceren van de voorzittersoverleggen. Rens vraagt of we dit dan later 110 

kunnen bespreken. Martijn antwoordt dat inderdaad later gepresenteerd en 

besproken zal worden. 

Martijn gaat door met de presentatie en bespreekt de studiegerelateerde 

zaken: De boekenverkoop van afgelopen jaar zal worden geëvalueerd op hoe deze 

is verlopen en of bol.com de beste leverancier is voor boeken. Martijn zegt daarna 115 

dat er weer wordt getracht twee oriëntatiemarkten te organiseren respectievelijk 

op de locatie waar daarna het tweedejaars project zal plaatsvinden, dus in 

semester 1 op de UvA en in semester 2 op de VU. Daarnaast geeft Martijn aan dat 

de andere reden het tegemoetkomen van de onderzoeksgroepen aan beide 

locaties is. Martijn noemt ook dat er zal worden gekeken of er op de 120 

oriëntatiemarkten aanbod van buiten de universiteit kan worden gepresenteerd. 

Deze projecten zouden vervolgens ook nog acquisitie op kunnen leveren als deze 

projecten worden uitgevoerd door studenten. Martijn zegt daarnaast dat er ook 

weer een bedrijvendag zal worden georganiseerd met als afsluiter een carrière 

diner om zo een optie voor acquisitie en oriëntatie voor studenten te creëren.  125 
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Tot slot geeft Martijn aan dat er dit jaar een nieuw curriculum is voor de 

nieuwe eerstejaars. Dit maakt het nog belangrijker om de tentamenbank aan te 

vullen en te zoeken wanneer oude tentamens bruikbaar zijn voor vakken van het 

nieuwe curriculum. Ook zal er veel contact worden onderhouden met de opleiding 

en de eerstejaars over de struikelblokken van dit nieuwe curriculum.  130 

Rens begint over het laatste punt van de slide: de tentamenbank. Hij vraagt 

of het bestuur met de vakdocenten in gesprek gaan om zo de huidige tentamens 

te kunnen blijven gebruiken. Arthur geeft aan dat het opgegooid is bij de OCT en 

dat daar is aangegeven dat de vakken zo uiteen getrokken zijn dat dat niet 

mogelijk is.  Arthur voegt wel toe dat we oefententamens krijgen van docenten en 135 

Perry geeft aan dat de docenten verplicht zijn deze aan te bieden. Deze zullen 

gevraagd worden voor de tentamenbank. Daarnaast noemt Perry dat het gebruik 

van oude tentamens niet helemaal de bedoeling is. Michael weerlegt dit door te 

zeggen dat elke docent weet dat we de tentamenbank hebben en dat er zelfs een 

niet-bij-naamgenoemde vakcoördinator was die zei dat de beste plek voor 140 

oefententamens het ACD was. Anne-Fay zegt hierop dat ze wel vaak het gevoel 

heeft dat docenten niet willen dat we tentamens aanbieden en dit dus proberen te 

limiteren. Martijn kapt de discussie af, gezien deze niet veel meer toevoegt aan de 

ALV.  

Martijn vraagt om andere vragen op dit deel van het beleidsplan. Sverre 145 

raad het bestuur aan te vragen bij de OCT wat de regels zijn. Hij geeft ook aan dat 

een oefententamen in zijn hoofd ook met antwoorden komen. Perry zegt dat hij 

dit ook bedoeltM. Het bestuur zal dit navragen bij de OCT. Demi voegt hieraan toe 

dat de regels voor de VU en de UvA verschillend zijn, waarbij de VU het 

verspreiden van tentamens probeert te voorkomen en de UvA dit wel toestaat. 150 

Sverre gaat door op de boekenverkoop en onze relatie met bol.com. Hij geeft aan 

dat niet alle boeken korting hebben terwijl het ACD dit wel zo promoot. Sverre 

vraagt of dit ook wordt meegenomen. Martijn geeft aan dat dit meegenomen zal 

worden. Tim voegt hieraan toe dat boeken verkocht door externe verkopers niet 

met korting geleverd worden.  155 

Michael vraagt of de zin over de oriëntatiemarkten waarbij wordt 

aangegeven dat dit “net zoals afgelopen jaar tweemaal zal plaatsvinden” niet 

correct “net zoals afgelopen jaren” hoort te zijn. Martijn antwoordt dat dit 

inderdaad het geval is. Floris vraagt wat er nou specifiek anders is. Martijn 

antwoordt dat het plan is om bedrijfssprekers te vragen. Arthur voegt hier aan toe 160 

dat er voor de aankomende oriëntatiemarkt mensen vanuit het rijksmuseum zijn 

gevraagd. Perry voegt hier ook aan toe dat leraren gevraagd kunnen worden. Rens 

vraagt of dit niet meer iets is voor de alumnilezing of borrels. Demi geeft aan dat 

de oriëntatiemarkt een oriëntatiemarkt is en dus breed kan zijn. Rens probeert dit 

te weerleggen door aan te geven dat een leraar meestal geen poster heeft. Perry 165 

antwoordt hierop dat een deelnemer van de oriëntatiemarkt geen poster hoeft te 

hebben en Arthur voegt hier aan toe dat PhD’ers ook zonder poster aanwezig 

kunnen zijn.  
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Martijn bespreekt de plannen omtrent de financiën. Hij geeft aan dat er in 

de afgelopen jaren vanuit de vereniging een steeds duidelijker geluid is gekomen 170 

over het samenvoegen van de ACD en ABC rekening. Dit zal het boekhouden 

kunnen vereenvoudigen en de druk op de ABC penningmeester verlichten. Ook 

zullen de kosten voor de tweede rekening vervallen en hoeven leden niet langer 

naar twee verschillende rekeningen geld over te maken. Daarom wordt er komend 

jaar gekeken naar wat de mogelijkheden zijn met het samenvoegen van de ABC en 175 

ACD-rekening. Ook zegt Martijn dat er georiënteerd zal worden op het 

overstappen naar een duurzame bank, als de rekeningen samengevoegd worden. 

Martijn stelt vervolgens dat de acquisitie ook komend jaar weer een belangrijke 

bron van inkomsten zal zijn voor het ACD en geeft aan dat de acquisitiecommissie 

dit jaar weer fysieke activiteiten zal aanbieden, wat vorig jaar niet is gebeurd, 180 

waardoor leden ook nog eens een duidelijker beeld krijgen van carrière opties. Er 

wordt binnen de acquisitie gekeken naar het niveau qua geld weer op pijl brengen 

van hetgeen het was voor de coronacrisis.  

Michael zegt een paar punten hierover te hebben. Allereerst geeft Michael 

aan dat de mogelijkheid voor het samenvoegen van de rekeningen  raar verwoord 185 

is in het beleidsplan en dat het sinds vorige keer niet aangepast is. Een aantal 

argumenten over waarom het toen niet het gewenst effect had waren gegeven en 

nu wordt volgens Michael een beeld gegeven dat het al bepaald is. Sam haakt in en 

geeft aan dat iets dat goed is niet veranderd hoeft te worden. Michael is het hier 

niet mee eens met de stelling dat de voordelen daadwerkelijk zo zijn.  190 

Rens vraagt hoe we de samenvoeging willen aanpakken. Martijn antwoordt 

dat hijzelf daar niet genoeg van af weet om deze vraag te beantwoorden. Rens 

vraagt of het idee nu is om de rekening en de boekhouding onder te brengen bij de 

ACD penningmeester. Martijn geeft aan dat dit inderdaad het geval is. Floris raadt 

het bestuur aan te oriënteren hoe andere verenigingen dit doen. Sverre vraagt hoe 195 

in de toekomst er uitgebreide discussies mogelijk zouden blijven en of de ABC 

penningmeester nog wel een begroting zou presenteren. Martijn antwoordt dat 

dit logisch lijkt gezien de ABC penningmeester het meeste afweet van de ABC 

financiën, want het zou chaotisch zijn als dit gedaan wordt door een 

penningmeester die er verder vanaf staat. Hierbij moet ook worden gekeken naar 200 

wat het beste is want een ander punt is wel dat je niet iemand kunt forceren om te 

presenteren tijdens een ALV. Sam zegt dat Martijn bij de vorige ALV heeft 

aangegeven dat er ook een brief aan de ALV zou komen over de samenvoeging op 

de halfjaarlijkse ALV. Martijn geeft aan dat deze er komt als we dit halen. Zo niet, 

zal dit later komen.  205 

Sam wil wel zien dat het überhaupt ergens gepresenteerd wordt. Perry 

schrijft het op en geeft aan dat hij heeft gehoord dat deze samenvoeging dan voor 

het eind voor het boekjaar moet plaatsvinden en dus dat het dan eerder richting 

de tijd van de verkiezings-ALV kan. Sam zegt dat het gepresenteerd moet worden 

op de ALV als het er is. Perry vraagt of het dan in het beleidsplan moet. Sam vraagt 210 

of Perry het wil testen. Sam dient een motie in dat het 76ste bestuur moet 
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toevoegen aan het beleidsplan dat ze een stuk presenteren over het samenvoegen 

van de rekening. Martijn vraagt wie er voor de het behandelen van de motie is. 

Sam geeft aan dat Martijn moet wachten en legt uit dat er een aantal wijzigingen 

doorgevoerd moeten worden en de kans dat het beleidsplan aangenomen wordt 215 

omlaag gaat omdat sommige mensen het niet eens zijn met sommige wijzigingen 

en daarom tegenstemmen. Perry stelt voor dat hij de wijzigingen opschrijft en dat 

deze op het eind doorgenomen worden. Rens vraagt of het wel zo handig is om een 

verplichting ervan te maken vanwege het feit dat het 76ste bestuur uit vier man 

bestaat. Martijn geeft aan dat dit daarom ook niet handig is. Rens wil het niet in 220 

het beleidsplan, maar wel dat het gepresenteerd wordt op een ALV. Floris vraagt 

of het 76ste bestuur dan niet op een ALV een update kan geven hierover. Rens zegt 

dat dit wel kan maar dat het dan niet in het beleidsplan moet. Floris gaat hiermee 

akkoord. Michael voegt hieraan toe dat deze wijziging groot genoeg is dat het wel 

gepresenteerd wordt op een ALV. Martijn geeft inderdaad aan dat dit niet zonder 225 

aankondiging bij de ALV doorgevoerd kan worden.  

Anne-Fay geeft aan dat deze verandering veel verantwoordelijkheden 

wegneemt bij de ABC penningmeester, maar dat deze wel nog moet presenteren. 

Anne-Fay vraagt of het presenteren dan ook niet veel verantwoordelijkheden 

wegneemt. Martijn antwoordt dat het een rare gang van zaken is dat er zo veel 230 

geld beheerd wordt door de ABC penningmeester, gezien deze niet aansprakelijk 

is wanneer het misgaat omdat deze een commissiepenningmeester is. Het zou 

logischer zijn als deze verantwoordelijkheden worden ondergebracht bij iemand 

die daadwerkelijk aansprakelijk gesteld kan worden.  

Michael geeft aan dat het “herintroduceren van fysieke activiteiten” niet 235 

nodig is om zo te noemen. Martijn geeft aan dat de fysieke activiteiten van de 

acquisitie letterlijk uit het samenwerkingsdocument zijn gehaald en dat deze in 

principe dus wel dan geherintroduceerd worden. Michael noemt verder dat het 

woord eveneens eigenlijk geschrapt kan worden. Martijn verdedigt het gebruik 

van eveneens dat we eveneens bedrijven de mogelijkheid tot promotie aanbieden 240 

en ook studenten inzicht geven in wat er mogelijk is. Michael noemt verder dat het 

“niveau voor lockdown” een vage term is en stelt voor dat het een specifiek jaartal 

moet noemen of een specifiek getal moet worden. Lars vraagt op welk bedrag 

gedoeld wordt. Martijn antwoordt dat dit de €4000,- uit onze begroting is. Lars 

geeft aan dat dit dan kan worden geschreven.  245 

Michael vraagt of het verschil tussen de nieuwe en oude partnerschappen 

kan worden uitgelegd en hoe dit nu beter is. Martijn geeft aan dat dit hem 

uiteindelijk ook niet duidelijk was en dat het daarom is weggelaten. Rens vraagt 

wat voor nu het plan de campagne is, want zoals Michael al zegt is het doel van het 

76ste bestuur is om meer acquisitie binnen te halen. Rens verwoordt zijn vraag 250 

anders en vraagt wat voor aanpak we hier voor hebben. Ben antwoordt dat het 

76ste bestuur oude samenwerkingen weer nieuw leven in zal blazen en zich ook 

wenst te verbreden door zich te focussen op bedrijven in sectoren die meer niche 

zijn. Demi vraagt waarom bedrijven buiten de hoofdsector scheikunde ons geld 
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willen geven. Ben legt uit dat de niche sectoren zijn die wel dicht bij de scheikunde 255 

liggen en dus ook interesse hebben in het aantrekken van scheikundestudenten, 

die ook interessant zijn voor scheikundestudenten. Rens geeft aan dat die 

bedrijven veel gecontacteerd worden en raadt het 76ste bestuur aan goed te blijven 

nadenken over wat ze specifiek willen doen. Rens denkt namelijk wel dat het een 

uitdaging wordt.  260 

Michael vraagt of er ook cafés worden aangeschreven, zoals de Maslow. 

Martijn geeft aan dat Maslow al is aangeschreven en dat dit ook al zo was uit 

afgelopen jaren. Sam vindt het niet zo leuk, maar vindt dat het ACD meer kans 

heeft bij de hoofdscheikundebedrijven en dat er dus minder gefocust moet 

worden op de niche. Michael vraagt welke bedrijven er eigenlijk zijn weggevallen. 265 

Ben heeft op dit moment geen lijst van bedrijven die zijn weggevallen. Perry noemt 

dat AkzoNobel als hoofdsponsor is weggevallen omdat die failliet was gegaan. Ben 

corrigeert dit door te zeggen dat AkzoNobel is opgesplitst in AkzoNobel en 

Nouryon. Perry geeft aan dat het logisch is dat bedrijven in corona niet willen 

sponsoren. Michael geeft aan dat dit zeker niet het geval is voor AkzoNobel. Perry 270 

geeft aan dat ze zeker niet het enige geld dat ze nog hebben naar ons zullen 

schuiven. Jari had een punt voor de mededelingen dat de gecorrigeerde begroting 

van de ABC nog niet op de website staat. Ben geeft aan dat dit wel is gebeurd. Jari 

geeft aan dat hij dit niet ziet en  dat dit misschien dan zijn fout is. Ben meldt dat hij 

hem erop heeft gezet, maar dit nog wel een keer controleert.  275 

Martijn vervolgt de presentatie met het onderdeel onderwijs gerelateerde 

activiteiten en zegt dat het ACD zich natuurlijk profileert op het organiseren van 

onderwijsgerelateerde activiteiten. Daarbij zal de LEC wederom een belangrijke 

taak hebben in het organiseren van lezingen en excursies. Het streven is om een 

symposium, drie lezingen en zes excursies te organiseren, waarbij de lezingen ook 280 

in hybride vorm kunnen worden georganiseerd. Daarnaast geeft Martijn aan dat 

er komend jaar ook weer gestreefd wordt om een buitenlandse excursie te 

organiseren. De buitenlandse excursie zal komend jaar minder worden begeleid 

vanuit bestuur waardoor deze meer vrijheid heeft om eigen invulling te geven aan 

de reis. Daarom zal niemand vanuit bestuur voorzitter van de BEC worden.  285 

Martijn vervolgt de presentatie met de sociale activiteiten en begint met te 

zeggen dat het plan voor de feestcommissie bestaat uit het organiseren van drie 

feesten en flux in dit jaar, waarbij het eerste feest georganiseerd wordt samen met 

de SLA. Het doel is om de andere twee feesten samen met een broertjesvereniging 

te organiseren. Martijn geeft ook aan dat er komend jaar een AJW plaatsvindt, 290 

welke in november plaatsvindt met Maastricht als bestemming. Hij zegt dat dit 

was vorig jaar al geregeld maar dit jaar pas zal plaatsvinden.  

Martijn stelt vervolgens dat de ABC komend jaar ook vrijheid krijgt in het 

organiseren van thema borrels en borrels zonder thema. Hierin kunnen oude 

thema’s terugkeren of nieuwe thema’s worden gebruikt. Daarnaast is het streven 295 

om ook op de VU te borrelen bij verschillende VU-broertjes om zo ook gebruik te 

maken van de gezelligheid op de VU en de bilocatie te benadrukken. De ABC zal 
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ook weer activiteiten organiseren en het streven is om deze maandelijks te 

organiseren. Hierbij zal de ABC in eerste instantie ook sportactiviteiten kunnen 

organiseren, maar als er genoeg animo blijkt om een sportcommissie te stichten 300 

zal deze de sportactiviteiten van de ABC over kunnen nemen en zal de frequentie 

van activiteiten worden verdeeld tussen ABC en sportcommissie. Martijn sluit de 

sociale activiteiten af door aan te kondigen dat de wintersport komend jaar helaas 

geen doorgang vinden wegens het gebrek aan commissie, het terugtrekken van de 

VCSVU en het te laat zijn voor het nu nog regelen van een wintersport vóór januari.  305 

Joost zegt dat er de vorige keer gesproken werd over sociale veiligheid en 

vraagt of hier nu niets mee gedaan wordt. Sam en Michael geven aan dat dit later 

terugkomt. Joost verontschuldigt zich. Lars vraagt wat er nou precies sinds de 

vorige versie is veranderd. Perry antwoordt dat er weinig opmerkingen waren de 

laatste keer en dat er dus niet veel veranderd is, op wat spelfouten na. Martijn 310 

geeft ook aan dat het deel over de Brainwave een klein beetje is veranderd. Lars 

zou het fijn vinden als er uitsluitend gekeken wordt naar wat er specifiek 

veranderd is om zo herhaling te voorkomen. Michael vraagt hoe het 76ste bestuur 

zal streven naar een balans tussen het organiseren van activiteiten en het niet 

overladen van de leden. Martijn antwoordt dat dit op basis van animo gepeild kan 315 

worden. Als er enkel commissieleden komen, kan er worden ingeperkt op de 

activiteiten. Michael vraagt of de drie lezingen ook de alumnilezing bevat. Ben 

antwoordt dat dit het geval is. Floris vindt dit te weinig, zeker met de vele 

excursies. Demi haakt hierop in en zegt dat er in haar tijd PhD-lezingen waren, 

welke niet al te veel werk zijn en een manier zijn om een lezing aan te bieden en 320 

te oriënteren. Ze geeft aan dat het 76ste bestuur hierover na moet denken. Tim 

vraagt of het lustrum symposium onder de drie lezingen valt. Martijn geeft aan dat 

dit niet het geval is. Sam vraagt of er veel mensen in de LEC zitten. Ben antwoordt 

dat er weinig mensen in de LEC zitten. Sam geeft aan dat de ALV zich dan wel moet 

bedenken dat er dan ook minder gedaan kan worden in dit kader. Sam geeft dan 325 

wel aan dat lezingen wel makkelijker te organiseren zijn in vergelijking met 

excursies.  

Michael vindt de zin over het feit dat de borrels met of zonder thema 

georganiseerd kunnen worden overbodig. Sam vraagt ook wanneer de 

voorbeelden die gegeven worden, namelijk de kabouterborrel en de Red 330 

Octoberborrel, georganiseerd worden. Martijn geeft aan dat dit voorbeelden zijn 

en wij daarom er niet aan gebonden zijn om ze te organiseren. Perry geeft aan dat 

ze er wel binnenkort aankomen omdat de ABC het leuk vond ze te organiseren, 

maar dat de gegeven voorbeelden in het beleidsplan enkel voorbeelden zijn, 

waardoor het 76ste bestuur niet verplicht is deze voorbeelden van borrels ook 335 

daadwerkelijk te organiseren. Lars vraagt wat de indicatie is voor de datum van 

de borrels. Perry antwoordt dat de kabouterborrel in overleg met de NSA in 

december georganiseerd wordt en dat er nog geen indicatie is voor de Red 

Octoberborrel omdat Perry dit niet meer weet.  
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Michael gaat door naar een ander punt, namelijk de DeCo. Hij kan zich 340 

herinneren dat de DeCo toen gebruikt zou worden om de verenigingskamers te 

versieren en dat er nu staat dat ze als extra handen zouden worden gebruikt bij de 

versiering van activiteiten. Perry antwoordt dat dit puur suggestief was. Martijn 

voegt daaraan toe dat dit jaar vooral wordt gekeken naar de vormgeving van de 

DeCo en dat deze anders opgeheven zal worden vanwege een gebrek aan nut. 345 

Michael vond daarnaast de manier waarop de gang van zaken met de AJW 

beschreven stond lichtelijk dreigend en dat het meer klonk als een ultimatum. 

Perry geeft aan dat dit punt lichtelijk aangepast kon worden en dat het 76ste 

bestuur het duidelijk en dekkend genoeg vond om het zo te laten. Michael vraagt 

verder wat er met aankomend jaar bedoeld wordt. Demi antwoordt dat dit het 350 

aankomende academisch jaar is.  

Rens heeft een paar punten over de VU-borrels. Hij geeft aan dat het dus 

het plan is van het 76ste bestuur om aan te sluiten bij borrels van de VU-

broertjesverenigingen tijdens hun borrel. Rens zou dat zo snel mogelijk en zo goed 

mogelijk evalueren want het wordt waarschijnlijk een drempel om naar de VU te 355 

gaan en dan bij een borrel van een andere vereniging aan te sluiten. Het bestuur 

moet goed opletten dat de leden van de verenigingen wel mengen. Perry geeft aan 

dat we hier nu mee bezig zijn en dat hij al met besturen van de VU-

broertjesverenigingen in onze VU-verenigingskamer heeft gezeten, waarbij zij al 

zeiden dat het zeker niet ging lukken om in onze kamer te borrelen. Rens geeft 360 

nogmaals aan dat er goed op gelet moet worden. Floris vraagt of er ook ideeën zijn 

voor nieuwe thema’s omdat er nu een nieuwe ABC is. Martijn heeft een paar 

gehoord, Arthur heeft er ook nog een. Martijn geeft aan dat de ABC hiermee bezig 

is.  

Floris zegt dat er tijdens de laatste ALV genoemd werd dat er mensen 365 

waren die animo hadden voor een sportcommissie en vraagt wat daar sindsdien 

mee is gebeurd. Perry geeft aan daar nu actief mee bezig te zijn en dat er een aantal 

doodlopende eindes waren, maar dat er nu een ander spoor is gevonden en dat de 

tentamenweek daartussendoor kwam. Perry merkt dat de niet-actieve leden er 

niet echt voor staan te springen. Floris vraagt wat het limiet is voor het opzetten 370 

van een sportcommissie om zo te stellen wanneer de ABC zelf sportactiviteiten 

organiseert. Perry zegt dat de ABC dit nog niet heeft besloten. Nadav vraagt of er 

niet concreet kan worden gezegd dat de ABC sportactiviteiten organiseert totdat 

er een sportcommissie is. Perry geeft aan dat dit reëler is. Sverre noemt wel dat de 

ABC een sportactiviteit georganiseerd heeft. Floris vraagt waarom het eten niet 375 

gratis was, ondanks dat de KoCo meer budget heeft. Demi antwoordt dat €2,- niet 

duur is. Arthur antwoordt dat voor de ALV’s de kosten gedekt worden en dat het 

budget voor de lunches is. 

Martijn wil doorgaan naar betrekking (oud)leden, maar Sverre merkt op dat 

hiermee het deel over stichtingen overgeslagen wordt. Martijn geeft aan dat dit 380 

niet behandeld zou worden en dat vragen erover nu kunnen.  
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Michael vraagt wie er in de raad van toezicht van de ONCS gaat. Martijn 

antwoordt dat hij dat gaat doen. Michael vraagt of dat dan ook nog in het 

beleidsplan kan, want er staat wel in dat Perry in stichting Brainwave gaat. Martijn 

geeft aan dat dit er nog in kan. Floris vraagt of het wel nut heeft om ONCS naar 385 

Amsterdam halen nu er al moeite is om een sportcommissie te vinden. Floris 

vraagt of het 76ste bestuur dit een keer wil opgooien bij de leden en vraagt of er 

meer duidelijkheid is over wat het plan is. Martijn geeft aan dat het idee is om te 

kijken of er mensen bijeen gebracht kunnen worden om voor volgende 

collegejaren en niet aankomend collegejaar een commissie op te zetten om het 390 

weer naar Amsterdam te halen. Floris vraagt of er dan ook gekeken wordt of dit 

samen kan met VCSVU. Martijn antwoordt dat het VCSVU niet wordt uitgenodigd 

voor de ONCS. Demi legt uit dat het ONCS eerst naar Amsterdam gehaald wordt en 

dat er daarna een commissie gevormd wordt. Rens weerspreekt dit en zegt dat je 

eerst een plan moet opstellen, dit moet presenteren bij de raad van toezicht van 395 

het ONCS en dat er dan gestemd wordt op de aangeleverde plannen. Er moet al 

een commissie zijn voordat dit plan wordt ingediend en zelfs dan is er de 

mogelijkheid dat het dan nog steeds niet werkt. Sam haakt in en zegt dat hier erg 

veel werk in zit  en dat het daarom niet handig is in het geval van het 76ste bestuur 

is om te doen vanuit hun situatie. Siza heeft er weinig problemen mee dat het erin 400 

staat want het staat ieder jaar in het beleidsplan.  

Floris geeft aan dat het bestuur samen met het bestuur van Stichting 

Brainwave zal trachten de Brainwave professioneel schoon te maken. Floris geeft 

aan dat dit deels slecht is gebeurd, maar Floris wil weten wat er nog meer gaat 

gebeuren. Perry geeft aan dat die andere punten op het moment van schrijven niet 405 

bij ons bekend waren. Perry geeft aan dat het schoonmaken nog steeds doorgaat. 

De andere punten moeten besproken worden met de Stichting Brainwave. Sam 

vindt dat de plannen van de Stichting Brainwave niet in het beleidsplan hoeven. 

Floris vindt dat de punten die ons aangaan, zoals de bierprijs, wel in het 

beleidsplan moeten. Perry geeft aan dat dit niet in ons beleidsplan zou moeten. Hij 410 

heeft samen met VIA besproken wat de prijzen van het bier zijn en hoe deze nog 

kunnen veranderen en daarom ook veel meer een punt is voor Stichting 

Brainwave en niet voor het 76ste bestuur. Floris vraagt waarom er dan überhaupt 

in het beleidsplan staat dat er wel schoongemaakt wordt. Perry antwoordt dat 

Floris daar gelijk in heeft, maar dat de schoonmaak wel directer belangrijk is voor 415 

het ACD vanwege de gezondheidsproblemen die de huidige situatie met zich 

meebrengt. Lars geeft aan dat we ook 1/5 deel Brainwave zijn en dat het daarom 

fijn is dat de ALV ook het standpunt van het ACD hierin weet. Floris vindt daarom 

juist dat de rest er ook in mag staan. Lars vraagt of de prijs al naar beneden is. 

Perry geeft aan dat de prijs al omlaag was en dat de prijs misschien nog verder 420 

omlaag gaat. Er wordt getrommeld op de tafels. Sam vraagt of dit ook betekent dat 

er gratis tappersbier komt. Perry antwoordt dat dit niet het geval is, want dat is 

niet verstandig. Rens raad het 76ste bestuur wel ervoor moet zorgen dat het fris 

goedkoper blijft dan het bier, want dat is verplicht. Perry zal hier op letten. Bente 
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geeft aan dat je niet meer kunt pinnen als de bierprijs onder een euro terecht komt 425 

en dat mensen zonder pofaccount door goedkoper bier meer zouden moeten 

kopen. Martijn geeft aan dat hier al over nagedacht is.  

Martijn gaat door met het onderdeel van het beleidsplan over de 

betrekking van leden en begint met dat de opvang van eerstejaars wederom een 

belangrijke rol speelt in het komend jaar. Daarvoor is er op de FI weer een 430 

eerstejaarsblad uitgegeven waarin het ACD en de opleiding werden toegelicht. 

Daarnaast wordt na het succes van vorig jaar het buddyprogramma doorgezet. 

Martijn legt uit dat het buddyprogramma een initiatief is waarbij eerstejaars 

bachelors of masters in duo’s worden gekoppeld aan 2 buddy’s waaraan ze dingen 

over de opleiding de stad en de universiteit kunnen vragen. Ook kunnen de 435 

groepjes met elkaar afspreken om leuke dingen te doen.  

Martijn zegt vervolgens dat er voor de eerstejaars ook weer een 

commissiemarkt worden georganiseerd met een tapcursus om de commissies van 

het ACD verder toe te lichten en nieuwe leden te enthousiasmeren voor deze 

commissies. Daarnaast heeft het EersteJaarsWeekend ook weer plaatsgevonden 440 

waarbij de eerstejaarsstudenten elkaar en de ouderejaarsstudenten hebben 

kunnen leren kennen. De EersteJaarsCommissie zal wederom de taak op zich 

nemen om leuke activiteiten voor eerstejaars te organiseren. Hierbij staat het 

bieden van gezellige afleiding van de studie voor eerstejaars centraal.  

Martijn zegt dat voor het betrekken van masterleden de MAC wederom 445 

activiteiten zal organiseren. Er wordt gestreefd naar het organiseren van 4 à 5 

activiteiten dit jaar waar er ook wordt gekeken naar het organiseren van culturele 

activiteiten, meer gericht op mensen die nieuw zijn in de stad. Echter is er naast 

de MAC nu ook Chemunity, een combinatie van leraren en leerlingen in de master 

die samen activiteiten organiseren waarbij het netwerken onder studenten en met 450 

anderen centraal staat. Komend jaar zal Chemunity samen gaan werken met het 

ACD en de MAC om zo overkoepelende masteractiviteiten te organiseren gericht 

op netwerken en de toekomst van masterstudenten. Martijn vraagt of hij 

Chemunity nog een keer moet uitleggen. Er is niemand in de zaal die dit nodig 

heeft. Martijn legt Chemunity kort uit en geeft aan dat het nu een samenwerking 455 

is tussen het ACD en junior teachers van de VU om zo extra activiteiten voor de 

masters aan te bieden. 

Vervolgens geeft Martijn aan dat het de initiatieven van de VOLA om oud-

leden uit te nodigen bij online lezingen zinvol zijn gebleken. Komend jaar zal er 

worden gekeken of VOLA leden online kunnen worden uitgenodigd voor lezingen. 460 

Hiernaast is het streven om ook een fysieke activiteit te organiseren voor VOLA-

leden. De CWAL zal komend jaar een belangrijke rol vertolken in het tonen van 

waardering aan onze actieve leden. Het streven voor de CWAL is om drie 

activiteiten te organiseren waaronder een daguitstapje naar bijvoorbeeld de 

Efteling. Martijn geeft aan dat er een CWAL komt. Als deze er uiteindelijk niet 465 

komt, dan gaat het budget voor de CWAL wel naar de actieve leden door een 

daguitstapje of extra geld voor commissies voor een interne leuke activiteit.  
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Sverre begint met dat het 76ste bestuur het in het beleidsplan heeft over de 

integratie van Chemunity tot  het ACD, maar dat Martijn zojuist twee dingen half 

uitsprak. Sverre vraagt of het plan nu is om Chemunity een commissie te maken 470 

van het ACD. Martijn geeft aan dat er dit jaar een meerjarenplan komt om het meer 

een deel te maken van het ACD en dat dit tussentijds nog geëvalueerd wordt. 

Martijn meldt ook dat het nu meer deel is van het ACD dan vrijstaand vanwege het 

feit dat er twee ACD-leden in Chemunity zitten. Sverre vraagt waar dan de keuze 

om het te hebben over een integratie vandaan komt zonder dat er al een 475 

meerjarenplan ligt. Martijn antwoordt dat het niet gewenst is dat Chemunity 

compleet losstaand wordt. Sverre snapt dat het 76ste bestuur hecht wil 

samenwerken met Chemunity om een tweedeling te voorkomen en vraagt of 

integratie hier gelezen moet worden als zeer hechte samenwerking. Martijn 

antwoordt dat dit correct is. Jari haakt in dat hij had begrepen dat Chemunity op 480 

lange termijn wel een commissie van het ACD wordt, want dat zou hij als een echte 

integratie zien. Martijn antwoordt hierop dat dit af en toe gezegd is maar dat dit 

een ingewikkeld punt is.  

Demi geeft aan dat ze nu hoort dat er mensen gezocht worden voor de 

sportcommissie, de LEC ne de CWAL en vraagt hoe dat afgelopen tijd ervaren is 485 

om commissieleden te werven en hoe het wordt aangepakt, want zoals Demi het 

nu hoort zijn er te weinig commissieleden en het bestuur wel wil terugvallen op 

de commissies. Martijn antwoordt dat er een of twee commissies in de problemen 

zitten, gezien de CWAL nu sinds vrijdag wel bestaat. Demi vraagt hoe het bestuur 

de commissieledentekorten wil oplossen. Martijn geeft aan mededelingen te 490 

willen gebruiken, wat af en toe lastig kan zijn gezien deze niet vaak gelezen 

worden, en mensen die vaker op borrels komen vragen of ze iets willen doen. 

Martijn geeft aan dat er al wel een hoop mensen zijn die al wel iets doen en dat er 

dan mensen gevonden kunnen worden die wel al iets doen en hopelijk iets meer 

willen doen, zonder dat ze overladen worden met commissiewerk. Jari haakt in op 495 

wat Demi zei en zegt dat er bij de vorige ALV opkwam dat er een hoop mensen in 

de ABC wilden, maar dat er toen werd gekozen om oud-ABC-leden in de commissie 

te zetten. Jari vraagt of er nog is gepolst bij de mensen die niet in de ABC konden 

welke commissie ze anders zouden willen doen. Perry antwoordt dat dit is 

gebeurd en dat hij heeft geprobeerd om mensen in de LEC te krijgen, wat niet lukte 500 

omdat dit voornamelijk tweedejaars waren. Perry geeft ook aan geen tweedejaars 

in de CWAL te gaan stoppen, want dat leek hem geen goed idee omdat de 

tweedejaars geen actieve leden kennen. Perry sluit zijn antwoord af met dat deze 

tweedejaarsstudenten zijn doorgegaan naar andere commissies, maar niet naar 

de LEC en de CWAL bewust niet is gebruikt omdat de CWAL meer ervaren leden 505 

nodig heeft. Jari vraagt of dit ook gedaan is voor de sportcommissie. Perry 

antwoordt dat hij hier ook mee bezig is, maar dat dit niet is gelukt en dat er nu 

twee leden in de sportcommissie zitten die mogelijk deel worden van de 

uiteindelijke sportcommissie.  
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Michael geeft dat hij het nog steeds niet goed vindt dat de nieuwe BSc leden 510 

en nieuwe MSc leden niet gescheiden worden in het beleidsplan en dat hij dit de 

vorige keer ook heeft gezegd. Hij noemt dat Chemunity is ontstaan doordat veel 

mensen analytisch studeren en niet vanuit de BSc scheikunde komen en dat er niet 

te lezen is in het beleidsplan hoe het 76ste bestuur nieuwe masterleden wil werven. 

Michael noemt ook dat het raar is dat er niks over staat gezien de masterleden de 515 

grootste instroom zijn voor het ACD en vraagt wat de mening hierover is van het 

76ste bestuur. Perry vraagt of Michael een voorstel hiervoor heeft. Michael zijn 

voorstel is om de nieuwe masterleden ook onder nieuwe leden te laten vallen en 

ook iets te schrijven over hoe het 76ste bestuur van plan is nieuwe masterleden te 

trekken. Perry vraagt of Michael bedoelt of het er niet duidelijk genoeg staat. 520 

Martijn geeft aan dat er meer budget is gekomen voor de MAC om zo meer 

activiteiten voor de masterstudenten te organiseren om ze zo te betrekken. Bente 

zegt daarop dat het dan juist logisch is om dit onder nieuwe ledenbetrekking en 

Chemunity erbij te betrekken omdat nieuwe masterleden aangetrokken kunnen 

worden via Chemunity. Hiermee kunnen ook commissies opgevuld worden. 525 

Hierdoor vindt Bente dat Michael een sterk punt heeft. Arthur vraagt aan Michael 

of het betrokken zijn bij de activiteiten bij Chemunity is waar Michael op doelt. 

Michael ziet niet per se hoe maar zegt dat het 76ste bestuur dit ook niet ziet en het 

ook niet in het beleidsplan staat. Jari geeft aan dat Michael enkel blijer zou zijn met 

extra info over de betrekking van de nieuwe masterleden in het beleidsplan. Lars 530 

zegt dat dit een halve verwoordingskwestie is en geeft aan dat de betrekking van 

nieuwe master en bachelorleden net niet wordt aangepakt in het beleidsplan. Jari 

zegt dat het logischer zou zijn als er een kopje betrekking nieuwe masterleden en 

betrekking nieuwe bachelorleden komt. Sam zegt dat er meer eerstejaars zijn en 

dat deze beter apart konden. Sam vraagt vervolgens waarom hij niets ziet over 535 

vijfdejaars bachelorstudenten. Er volgt gelach. Rens antwoordt dat je die niet wil 

betrekken. Martijn voegt hieraan toe dat je tegen hun wil zeggen dat ze hun studie 

moeten afronden.  

Myrthe heeft een ander punt over het eerstejaarsblad, wat nu door het 

kandidaatsbestuur gedaan werd. Myrthe vindt het belangrijk dat er vanuit het  540 

76ste bestuur een duidelijk plan gemaakt wordt voor het eerstejaarsblad zodat het 

niet op het laatste moment moet worden voorgelegd aan het kandidaatsbestuur. 

Sam heeft begrepen dat het stuk over het eerstejaarsblad en het EJW over 

aankomend jaar gaan en niet over het verleden. Martijn bevestigt dit, zeker nu het 

beleidsplan doorloopt tot aan de wissel-ALV. Sam vraagt of dat plan dan wel nodig 545 

is omdat het 76ste bestuur de bestuurszaken voor het eerstejaarsblad regelt. 

Martijn geeft aan dat het bestuur inderdaad in samenwerking met de 

bladcommissie het eerstejaarsblad zal opstellen. Myrthe vraagt dat dit alsnog 

opgeschreven wordt in de bestuursbijbel omdat dit ooit mis zal gaan. Michael geeft 

aan dat Bente hem zojuist heeft gewezen op de betrekking leden. Bij betrekking 550 

leden worden namelijk masterleden, nieuwe leden, oud leden en actieve leden. 

Michael noemt dat er ook andere leden zijn die dus niet worden betrokken. Sam 
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weerlegt dit met dat er een heel beleidsplan is wat ingaat op wat er georganiseerd 

zal worden.  

Floris vraagt of de commissiemarkt al georganiseerd of dit voor volgend 555 

jaar is. Martijn antwoordt dat dit tijdens de pokémonkaartborrel is gedaan. Floris 

vraagt of dit dan ook tijdens de tweedejaarsintroductie is gebeurd. Martijn 

antwoordt dat hij daar niet bij was. Floris zegt dat de tweedejaars niet weten wat 

commissies zijn, op uitzonderingen na. Tim geeft aan dat veel 

tweedejaarsstudenten niet weten wat er is omdat veel activiteiten vorig jaar niet 560 

door konden gaan. Hij geeft ook aan dat er een paar tweedejaarsstudenten actief 

zijn, maar veel niet. Tim vraagt of het 76ste bestuur hier op in is gegaan in het 

beleidsplan. Perry wou hier op ingaan tijdens de tweedejaarsintroductie, totdat de 

opleiding besloot de planning van de tweedejaars om te gooien en dit niet te 

melden, waardoor dit geen doorgang kon vinden. Floris vraagt of er nu nog een 565 

commissiemarkt komt voor iedereen, omdat het nu blijkt dat de tweedejaars 

helemaal niet betrokken zijn. Demi zou de commissiemarkt open te stellen. Tim 

geeft aan dat dat al de bedoeling was. Floris vraagt wederom of er een 

commissiemarkt voor iedereen komt. Perry antwoordt dat het nu niet meer 

handig is en dat deze commissiemarkt tijdens de borrel georganiseerd omdat het 570 

al oktober was, wat vrij laat was voor een commissiemarkt. Perry noemt dat dit de 

schuld was van het 76ste bestuur en dat er groepen hiermee gemist zijn en dat het 

waarschijnlijk geen nut meer zou hebben om het nu nog uit te voeren. Sam vindt 

het alsnog een goed idee om mensen kennis te laten maken. Lars voegt toe dat het 

goed is om dat te doen in het nieuwe jaar. Bente lijkt het wel een goed idee om de 575 

commissies actief te betrekken hierbij om er zo voor te zorgen dat ze voorbereid 

zijn, want deze keer was het volgens Bente opeens een commissiemarkt terwijl dit 

niet van tevoren bekend was. Floris hoorde Lars net tapcursus zeggen en vind dat 

wel een goed idee aangezien de nieuwe ABC’ers niet ervaren tappers zijn. Floris 

vraagt of de tapcursus dan ook zo laat komt. Martijn antwoordt dat deze op de 580 

eerstvolgende borrel komt.  

Tim geeft aan dat bij NSA commissiemarkten er altijd meerdere personen 

van iedere commissies aanwezig zijn. Perry geeft aan dat dat de bedoeling was, 

maar dat dit anders gelopen is. Tim denkt dat het daarom goed is om dit een aantal 

weken van tevoren aan te kondigen. Floris voegt hier nog aan toe dat dat 585 

inderdaad beter is. Nadav geeft aan dat het 76ste bestuur moet kijken naar hoe 

andere verenigingen dat doen, want Nadav vindt dat andere verenigingen 

commissiemarkten veel beter organiseren dan wij. 

Lars zag dat er bij de betrekking van actieve leden er ook een stuk was over 

de voorzittersvergaderingen. Lars vraagt wat het idee daarachter is. Martijn 590 

antwoordt dat het idee is om een vergadering op te zetten met de voorzitters om 

zo de rest in te lichten over hoe het gaat om zodoende meer cohesie te creëren 

tussen de commissies. Floris vindt dat twee vergaderingen dan weinig is om die 

gewenste cohesie te creëren. Martijn geeft aan dat het lastig is meer 

voorzittersvergaderingen te organiseren. Floris vraagt of het gewenst is om alle 595 
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voorzitters in een keer bij de vergaderingen te hebben. Martijn geeft aan dat dit 

het geval is. Bente vraagt wanneer het 76ste bestuur de eerste en tweede 

vergadering wil plannen. Martijn antwoordt dat de eerste op 29 november 

gepland staat en dat de mails hierover binnenkort verstuurd worden. Rens geeft 

aan dat dit in zijn ervaring lastig te plannen is en dat enkel voorzitters uitnodigen 600 

nog lastiger wordt. Persoonlijk heeft Rens er weinig uitgehaald en hetzelfde kan 

gezegd worden over de aanwezige commissieleden. Rens zegt dat de commissies 

onderling er niet veel aan hebben om te weten wat de andere commissies aan het 

doen zijn. Martijn geeft aan dat hier rekening mee gehouden zal worden. Rens 

voegt tot slot nog toe dat het kan als het goed werkt voor het 76ste bestuur. Nadav 605 

geeft aan dat het ook een goed idee zou zijn om de voorzitters bij de 

bestuursvergaderingen uit te nodigen. Op die manier is er een vast moment om ze 

uit te nodigen. Perry geeft aan dat we wel bij de commissies zitten waar er geen 

voorzitter zit. Nadav vraagt dan waarom het 76ste bestuur hier tijd aan wil 

besteden. Perry antwoordt dat het uiteindelijk gaat om het verbeteren van de 610 

cohesie tussen de commissies. Floris geeft aan bij een van de 

commissievergaderingen aanwezig was en dat het misschien handiger is om een 

groepsapp te maken met alle commissievoorzitters.  

Martijn gaat door met de presentatie en zegt dat de ICT-commissie het 

afgelopen jaar hard heeft gewerkt aan inschrijven via de website. Hiervan zal 615 

komend jaar zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt voor evenementen zoals 

feesten en activiteiten. Daarnaast is de nieuwe betalingsapp op de nieuwe iPad 

ook bijna af en is deze inmiddels al in gebruik genomen. Daarnaast geeft Martijn 

ook aan dat de iZettle weer werkende is na veel stress en paniek. Er volgt geklap. 

Martijn geeft aan dat er het komend jaar zal worden gewerkt aan het 620 

verbeteren en versnellen van de website naast het fixen van de kinderziektes op 

de nieuwe kassa app. Martijn geeft ook aan dat komend jaar het blad zowel fysiek 

als digitaal zal worden uitgegeven zoals sinds afgelopen jaren de gewoonte is. Ook 

zal er in samenspraak met Chemunity worden gekeken naar het toevoegen van 4 

extra pagina´s per blad, specifiek voor de verschillende mastertracks. Ook wordt 625 

er gekeken naar het uitgeven van een vijfde blad, specifiek voor masters en VOLA 

leden.  

Tim vraagt of het laten inzien van de gegevens in de inschrijfformulieren 

wel AVG-proof is gezien een account toegang geeft aan alle formulieren. Martijn 

geeft het woord hierover aan Jari. Jari antwoordt dat dit een heel goed punt is en 630 

dat deze wijziging een wijziging in de privacyverklaring met zich meebrengt. Jari 

zegt dat dit daarom niet zomaar gedaan kan worden en uiteindelijk niet kan omdat 

het te veel data is. Anne-Fay voegt hieraan toe dat de ABC-persoon die de 

aanwezigheid bijhoudt ook toegang kan gebruiken en dat dit punt daarmee ook 

gaat over de personen die de aanwezigheidslijsten bijhouden. Martijn geeft aan 635 

dat dit iets is dat niet volgens het huidige privacybeleid kan. Anne-Fay zegt dat dit 

enkel een toevoeging is als hier naar gekeken wordt. Sam geeft aan dat de ABC wel 

al toegang heeft en voegt toe dat de anderen die toegang hebben de ICT en het 
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bestuur zijn. Perry geeft aan dat het probleem dat hiermee opgelost is dat 

voorzitters die geen bestuursleden zijn, zoals in dit geval de BEC, geen toegang 640 

hebben tot de inschrijflijst en dat dit opgelost moet worden. Floris geeft aan dat 

het bestuur hier toegang tot heeft en dit best kan doorgeven. Perry bevestigt dit 

maar geeft wel aan dat het handiger zou zijn als de extra stap van het vragen van 

een bestuurslid weggenomen kan worden.  

Sam vraagt of het een idee is om de ICT-commissie te laten kijken of het 645 

mogelijk is om de inschrijflijst te exporteren naar de desbetreffende commissie. 

Jari geeft aan dat dit iets is waar de ICT-commissie naar wil kijken en dat op dit 

moment de lijsten handmatig geëxporteerd kunnen worden. Jari zegt dat het 

handig is voor de voorzitters om de inschrijflijsten in te kunnen zien, maar privacy 

is volgens Jari ook wel handig en hij stelt dat hij geen account kan maken dat enkel 650 

de lijsten kan inzien die door dat account zijn gemaakt. Jari sluit af dat er gekeken 

kan worden dat de lijsten automatisch gemaild worden naar een emailadres, maar 

dit wordt dan wel lange termijn.  

Lars vraagt wat de achterliggende constructie is en wat het verschil is tussen het 

inzien van de lijst door commissies en het inzien van de lijst door het bestuur. Jari 655 

legt uit dat achter de website alle lijsten staan en dat een account toegang heeft tot 

alle lijsten wanneer deze het recht heeft om deze tab te selecteren achter de 

website. Jari voegt toe dat er meer controle is over welke informatie er bij anderen 

terechtkomt wanneer de lijsten gemaild worden naar de commissies. Lars vraagt 

wat voor bevoegdheid de persoon heeft om de gegevens in te zien, specifiek of de 660 

BEC voorzitter bijvoorbeeld ook deze gegevens mag inzien. Jari antwoordt dat de 

BEC ook zijn eigen privacyverklaring heeft. Sam leest de privacyverklaring voor 

waaruit blijkt dat de gehele commissie toegang heeft tot de persoonsgegevens 

wanneer deze commissie een activiteit organiseert waarvoor een lid zich moet 

inschrijven. Jari voegt hieraan toe dat de BEC daarnaast ook nog zijn eigen 665 

privacyverklaring heeft, naast de privacyverklaring van het ACD waarvan Sam 

eerder uit voorlas.  

 Myrthe vraagt of enkel het aantal inschrijvingen doorgegeven kan worden. 

Jari geeft aan dat hier ook naar gekeken kan worden. Myrthe geeft aan dat het een 

rommel kan worden als het bestuur iedere keer de inschrijflijst moet doorsturen. 670 

Perry zegt dat dit een stap is die we het liefst willen omzeilen. Jari geeft aan dat 

het nog geen minuut is om te controleren hoeveel inschrijvingen er zijn en er een 

hele ICT, promotiecommissie en het bestuur is om dit te controleren. Nadav geeft 

aan dat je het liefst een update wil om de zoveel tijd. Sam vraagt of dit wel de 

moeite waard is omdat de bestuursleden er gewoon bij kunnen. Bente snapt 675 

Nadav zijn punt omdat zij als voorzitter van de LEC niet bij het inschrijfformulier 

kon voor het symposium. Bente vindt dat het bestuur en de promotiecommissie 

elke dag de inschrijvingen moeten controleren want het is erg intens. Jari is het 

eens met Bente en dat het nu gewoon even nu niet anders is. De ICT-commissie is 

er naar aan het kijken of het wel mogelijk is want het kan misschien dat de website 680 

een mail stuurt wanneer er een nieuwe aanmelding is. Sverre vraagt of de ABC ook 
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toegang heeft. Tim antwoordt dat ze volgens de privacyverklaring toegang mogen 

hebben. Jari geeft aan dat dat erin staat omdat de ABC ook achter de iPad kan en 

daar veel kan controleren. 

Michael bedankt het 76ste bestuur voor het verwijderen van het stuk over 685 

de AVG. Michael vraagt vervolgens of er nu ook voor gezorgd is dat de Zettle niet 

weer voor een maand buiten werking is. Martijn antwoordt dat iZettle werd 

overgenomen door PayPal en toen begon te vragen om meer informatie en dat de 

eerste mails hierover binnenkwamen toen het 75ste bestuur nog ingeschreven 

stond bij de KvK als het bestuur en er toen niets aan heeft gedaan. Martijn geeft 690 

vervolgens aan dat de wissel ervoor zorgden dat dit een speciaal geval werd bij 

Zettle waardoor het veel langer duurde en zegt dat dit volgend jaar eerder 

geregeld zal worden. Floris vraagt of dit dan ook in het witboek komt. Martijn 

antwoordt dat dit zeker in het witboek zal komen.  

Michael leest twee zinnen voor uit het beleidsplan die hetzelfde zeggen en 695 

vraagt of de tweede eruit gehaald kan worden. Lars vraagt of dit stuk in het geheel 

verwijderd kan worden. Nadav weerspreekt dit door te zeggen dat alle andere 

bestuurstaken er ook standaard instaan. Lars weerspreekt dit weer en zegt dat er 

op pagina twee van het beleidsplan al is aangegeven dat Ben verantwoordelijk is 

voor het actief bijhouden van het ledenbestand. Het 76ste bestuur zal dit stuk 700 

verwijderen.  

Floris vraagt waarom er een extra blad komt. Arthur antwoordt dat er 

uiteindelijk slechts vier komen. Floris vraagt waarom dit dan in het beleidsplan 

komt. Martijn geeft aan dat dit de optie is. Sverre vraagt waarom het er dan nog in 

staat als er toch al besloten is dat er maar vier komen. Rens antwoordt dat dit is 705 

besloten nadat het beleidsplan online moest komen. Demi geeft aan dat ze als 

VOLA-lid geen nut ziet in een blad speciaal voor VOLA-leden. Perry zegt dat er 

afgelopen week is besloten dat dit dus niet gedaan wordt.  

Anne-Fay merkte op tijdens de borrel dat er mensen zijn die geen lid meer 

zijn, maar wel nog met een pofaccount op de iPad staan. Anne-Fay vindt dit 710 

vervelend. Sverre geeft aan dat deze leden op verborgen kunnen zetten, maar deze 

accounts mogen voor vijf jaar niet verwijderd worden vanwege fiscale redenen. 

Martijn corrigeert Sverre met dat het zeven jaar moet zijn. Anne-Fay vraagt of dit 

voor alles geld op de iPad. Sverre en Perry antwoorden dat alles bewaard moet 

blijven.  715 

Martijn gaat door met de communicatie voor dit jaar en zegt dat de 

Promotiecommissie volgend jaar weer de belangrijke taak van communicatie op 

zich zal nemen. Er zal weer worden gekeken naar het nog meer verplaatsen van 

facebook naar Instagram gezien dit meer het medium van de toekomst lijkt. Ook 

is het doel van de Promotiecommissie om de communicatie binnen de commissie 720 

en de communicatie tussen commissies te verbeteren. Dit eerste wordt hopelijk 

bereikt door vaker vergaderen, terwijl voor dit tweede het idee is om per groep 

commissies een verantwoordelijke binnen de Promotiecommissie aan te wijzen. 

Voor de communicatie zal ook de website steeds meer worden gebruikt voor 
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promotie. Dit komt wederom terug bij het aanmaken van evenementen en 725 

inschrijfformulieren via de website.  

Rens geeft aan dat facebook wel behouden moet blijven. Perry snapt dit. 

Demi geeft aan dat het 76ste bestuur de oude leden ook nog steeds wil betrekken. 

Perry zegt dat er gemerkt wordt dat Facebook een veel minder populair 

promotiemedia begint te worden en dat Facebook daarom gepland staat minder 730 

gebruikt te worden. Perry heeft hier ook erg veel positieve reacties over gehoord 

omdat mensen Facebook minder gebruiken. Perry geeft een voorbeeld aan de 

hand van de evenementen waarbij hij aangeeft dat er weinig mensen 

daadwerkelijk aangeven of ze komen of niet in vergelijking tot het aantal 

uitgenodigden. Perry stelt voor om via een poll te peilen hoeveel mensen het 735 

gebruiken. Demi snapt het, maar geeft bij het 76ste bestuur aan dat er zonder 

Facebook wel een deel gemist wordt.  

Bente vraagt of dit plan de reden is dat er geen facebookevenement was 

voor deze ALV. Perry antwoordt dat dit vergeten was. Bente geeft aan dat het niet 

veel werk is om Facebook te behouden als de promotiecommissie toch bezig is 740 

met de promotie. Perry geeft aan dat het de Promotiecommissie irriteert dat er 

wel moeite in wordt gestopt zonder dat de promotie via Facebook effectief lijkt te 

zijn. Floris is het oneens met Bente want het minder gebruiken van Facebook 

stond ook in hun eigen beleidsplan. Daarnaast vindt Floris de meldingen van 

Facebook vervelend. Bente vindt de evenementen heel fijn omdat Facebook zijn 745 

eigen overzicht creëert. Lars vraagt hoeveel oude leden gebruiken maken van 

Facebook want voor hun is het overzicht handig. Joost zegt dat de poll niet op 

facebook geplaatst moet worden. Martijn geeft aan dat dit geen besluit is dat 

zomaar genomen kan worden. Lars vraagt waarom de groep die niet op Facebook 

zit hierover mag stemmen. Perry antwoordt dat deze groep niet relevant is en de 750 

poll op Facebook moet komen. Demi zegt dat je een vertekend beeld krijgt 

wanneer je de poll op facebook zet. Michael weerlegt dit en zegt dat er aan de hand 

van het aantal stemmen en de uitslag van de poll gekeken kan worden hoeveel 

mensen in vergelijking tot de groepsgrootte nog gebruik maken van Facebook. 

Tim geeft aan dat er ook gekeken kan worden naar welke andere media de 755 

gebruikers op Facebook gebruiken om onze promotie te zien om er zodoende voor 

te zorgen dat er niemand uit de boot valt. Perry geeft aan dat deze discussie 

afgerond wordt.  

Martijn gaat door naar algemene zaken en begint met dat er de afgelopen 

jaren gemerkt dat de mentale gezondheid van studenten vaak een struikelblok is. 760 

Om studenten hierin goed te begeleiden en een sociaal vangnet te creëren zal ook 

het buddy programma kunnen worden gebruikt. Hiernaast zal er ook weer twee 

vertrouwelijke aanspreekpunten worden aangesteld waar leden naartoe kunnen 

als ze ergens mee zitten. Ook is er voor deze vertrouwelijk aanspreekpunten een 

cursus geweest. Martijn geeft vervolgens aan dat er ook weer feedbacksessies 765 

worden georganiseerd voor alle commissies om zo door middel van feedback, de 
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commissies soepeler en gestroomlijnder te laten lopen, want door middel van 

feedback komt men natuurlijk verder.  

Daarna geeft Martijn aan dat ook de bilocatie komend jaar weer centraal 

staat. Vanuit de VU is er een bedrag beschikbaar om inboedel aan te schaffen voor 770 

het VU hok. Er zal worden gekeken naar de huidige inboedel van het UvA en VU-

hok om zo te kijken hoe beiden hokken kunnen worden verbeterd met het 

vrijgekomen budget om zo twee gezellige hokken te hebben waar ook kan worden 

gewerkt. Tot slot zegt Martijn dat er komend jaar ook zal worden gekeken naar 

een raad van advies. De afgelopen jaren is er veel informatie verzameld over hoe 775 

andere verenigingen invulling geven aan een raad van advies. Het doel is om 

komend jaar een duidelijke functieomschrijving voor de RvA op te stellen en 

vervolgens op zoek te gaan naar geschikte leden voor een RvA.  

 Demi vraagt wie de aanspreekpunten zijn. Martijn geeft aan dat dit Jari en 

Siza zijn en geeft aan dat dit ook op de website staat. Tim vraagt of dit recentelijk 780 

is gebeurd. Siza geeft aan dat dit inderdaad recent zo is geworden. Tim vraagt of 

er ook binnenkort een pauze gepland kan worden. Martijn geeft aan dat er voor 

het instemmen van het beleidsplan een pauze gepland kan worden. Michael vraagt 

of de verwoording voor de BHV cursus en EHBO cursus nu klopt. Martijn geeft aan 

dat er de BHV cursus is gevolgd en de EHBO cursus nog op de planning staat. 785 

Michael vraagt wat de profielschets is voor de raad van advies. Martijn antwoordt 

dat dit betekent dat er gekeken wordt naar wat voor personen je in de raad van 

advies wil hebben, wat eenzelfde soort systeem is als in voor de 

Sollicitatiecommissie. Michael vraagt of er al een idee is voor de grootte van de 

RvA. Martijn antwoordt dat dit rond de drie tot vier man zal worden. Bente lijkt 790 

het gebruik van het woord profielschets betekent dat er specifieke kwaliteiten 

gezocht worden voor RvA-leden, net zoals CONGO dit doet met hun 

bestuursvacature. Martijn geeft aan dat dit wel de bedoeling is. Bente vraagt of het 

dan niet beter is om eerst animo te peilen. Sverre antwoordt dat het principe van 

een profielschets is dat de profielschets eerst wordt gemaakt, vervolgens wordt er 795 

gepeild op animo en dan worden de aanmeldingen vergeleken met een 

profielschets. Michael vraagt of de RvA bedoeld is voor toezicht of advies. Martijn 

antwoordt dat de RvA voor allebei zal zijn en ook het toetsen van schorsingen en 

dat de RvA daarmee een extra controlerend orgaan wordt. Michael zegt dat het 

gek is dat het bestuur de kwaliteiten kiest als dat het idee wordt van de raad van 800 

advies. Martijn zegt dat er zal gekeken worden naar wat een goed idee is en dat dit 

op de ALV besloten moet worden. Bente vraagt of het 76ste bestuur de social safety 

cursus gaat volgen. Martijn geeft aan dat dat zeker zal gebeuren wanneer er 

informatie hierover naar voren komt. Joost vraagt of de ABC er dan ook bij zal zijn. 

Martijn antwoordt dat het niet bekend is hoeveel mensen per vereniging aanwezig 805 

mogen zijn.  

 Rens geeft het 76ste bestuur de tip om de feedbacksessie te gebruiken om 

te praten met de voorzitters. Sverre vraagt of de raad van advies nu een raad van 

advies wordt of een raad van toezicht. Martijn geeft aan dat het een raad van 
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advies in naam wordt. Sverre geeft aan dat er duidelijk gemaakt moet worden 810 

welke het is.  

 Floris vraagt of er weer voorraad komt op de VU verenigingskamer. Perry 

antwoordt dat dit het geval is. Floris vraagt wanneer dit zal gebeuren. Perry 

antwoordt dat het pofsysteem maar op een iPad kan waarvoor een nieuw plan 

bedacht moest worden. Dit plan kwam in de vorm van een simkaart, welke was 815 

verdwenen over de coronalockdown heen. Demi zegt dat Floris deze simkaart 

heeft verloren. Floris protesteert. Perry geeft aan dat er een nieuwe simkaart komt 

om de inkoop op de VU te faciliteren. Anne-Fay geeft aan dat het ook te maken 

heeft met het assortiment en dat daarvoor het formulier van de ABC ingevuld moet 

worden. Michael vraagt waarvoor de simkaart nodig is. Martijn antwoordt dat de 820 

simkaart gebruikt kon worden om een appje te sturen naar een ABC-lid waarmee 

die kon aangeven hoeveel er gepoft was in het VU-hok. Floris zegt dat dit enkel een 

tussenoplossing is. Perry geeft aan dat er een nieuw systeem is en legt uit dat 

whatsapp op een iPad gezet kan worden waarbij de simkaart gebruikt kan worden 

voor het verifiëren van het whatsapp account op de iPad waarmee dan gepoft kan 825 

worden. Op deze manier kan er overzichtelijk een of twee keer per week 

gecontroleerd worden wat door wie is gepoft. Nadav wenst de ABC succes. Tim 

zegt dat de ABC moet opletten dat de prepaid simkaarten na verloop van tijd 

verlopen en dat dit goed gecontroleerd moet worden. Bente geeft aan dat je 

verplicht om de zo veel maanden moet opwaarderen. Sam vraagt of we geen 830 

papieren poflijst kunnen gebruiken. Martijn eist orde is de zaal. Michael geeft als 

advies dat er duidelijk gemaakt moet worden dat de persoon die iets wil poffen 

een pofaccount moet hebben. Perry geeft aan dat dit een slim punt is. Bente meldt 

ook dat er veel eerstejaarsstudenten en tweedejaarsstudenten zijn die geen 

pofaccount hadden. Lars zegt dat dit ieder jaar een probleem is. Bente geeft aan 835 

dat er nu twee jaarlagen zijn die dit probleem hebben. Perry geeft aan dat de 

eerstejaarsstudenten en tweedejaarsstudenten gewoon langs moeten komen op 

de UvA om een pofaccount te laten maken. Bente zegt dat het 76ste bestuur er voor 

moet zorgen dat het er goed op staat.  

 840 

Voorzitter Martijn ten Brink schorst de vergadering om 20:12 

Voorzitter Martijn ten Brink heropent de vergadering om 20:20 

 

Martijn geeft aan dat we aan het einde van het beleidsplan zijn gekomen. Lars 

heeft een algemene opmerking nadat hij door het archief is gegaan en dat hij heeft 845 

gekeken naar de  Hij geeft aan dat het 70ste en 71ste bestuur een beleidsplan hadden 

van drie pagina’s, het 72ste bestuur had een beleidsplan van negen pagina’s, daarna 

acht pagina’s en dan het 76ste bestuur een beleidsplan van twaalf pagina’s. Lars 

vindt dat het beleidsplan bondiger kan. Demi geeft aan dat dit dan een tip is voor 

volgend jaar. Bente heeft nu het beleidsplan naast de notulen gezegd en vraagt 850 

zich af of het beleidsplan op basis van de notulen is aangepast. Lars geeft aan dat 

hij ook niet veel verandering ziet. Bente zegt dat ze dit heel erg jammer vindt, want 
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de oud-bestuursleden als ALV hebben juist gezegd dat het 76ste bestuur dit moet 

aanpakken en de notulen als leidraad moest gebruiken voor het aanpassen van het 

beleidsplan. Ze geeft aan dat ze het jammer vindt dat de oud-bestuursleden er 855 

moeite in hebben gestopt en dat het 76ste bestuur daar vervolgens niet op heeft 

gehandeld. Ze wil dat er een uitleg komt waarom sommige zaken niet zijn 

veranderd. Rens vindt dat het 76ste bestuur goede ideeën heeft en hoog inzet. Rens 

geeft aan dat het op het moment vooral gaat over kleine punten en verwoordingen. 

Michael zou het eens zijn als vorige keer niet gezegd was dat daar de nadruk op 860 

gelegd zou worden. Rens vindt dat de ALV er niet is om te mierenneuken. Bente 

geeft aan dat het nu niet gaat over inhoudelijke punten. Rens is het met Bente eens 

dat het jammer is dat punten niet zijn meegenomen maar vindt alsnog dat de ALV 

er niet over moet gaan hoe dingen op papier staan maar meer over welke lijn 

getrokken wordt. Demi snapt beide punten wel, maar vraagt of het wel nodig was 865 

om een hele ALV in te plannen als er toch niet zo veel wordt aangepast. Demi geeft 

aan dat de presentatie wel goed in lijn is met het beleidsplan. Demi snapt dat het 

de vorige keer snel moest, maar het nu zonde vindt van de tijd. Perry geeft aan dat 

er vorige keer is gezegd dat er een nieuwe ALV moest komen omdat er te veel 

fouten in zaten. Sam geeft aan dat deze ALV niet nodig was geweest als er vorige 870 

ALV meer tijd had geweest en dan bij de vorige ALV gewoon alle wijzigingen 

doornemen en geeft aan dat het bestuur en de ALV moet gaan nadenken over hoe 

dit volgend jaar beter kan. Martijn zegt dat er vorige keer ook een motie werd 

ingediend om een langere ALV te houden, wat hiervoor een oplossing is om mee 

te nemen voor volgend jaar. Daarbij kan dan ook een locatie op de VU geregeld 875 

worden waar het langer mag doorgaan. Martijn geeft aan dat het niet gewenst is 

om nog een ALV te organiseren en dat er gewoon erg veel besproken moest 

worden op de vorige ALV. Rens zegt dat het beleidsplan al tijdens de verkiezings-

ALV besproken kan worden in plaats van dat alles tijdens de wissel-ALV gedaan 

moet worden. Rens geeft aan dat hier voordelen aan zijn, maar dat dit een 880 

discussie is voor een ander moment.  

 Lars denkt ook dat dit komt door de nieuwe procedure voor het beleid. Lars 

geeft ook aan dat dit opgelost kan worden door het beleidsplan bondig te houden 

om zo de vragen voor de presentatie te houden om ervoor te zorgen dat het zo 

genotuleerd staat. Lars geeft ook aan dat er nu meer tijd is voor het schrijven van 885 

het beleidsplan. Lars denkt dat daarom ook meer meningen naar voren komen. 

Perry geeft aan dat we met maar vier man zijn en er maar ook vier paar ogen naar 

kijkt. Perry voegt hieraan toe dat er meer gezien wordt als er een vijfde of zesde 

persoon bij had gezeten, waardoor dit jaar het minder soepel loopt. Bente snapt 

wat Perry bedoelt, maar geeft aan dat een extra persoon niet zou helpen omdat 890 

deze er ook in had gezeten. Bente zegt dat het 76ste bestuur lang de tijd had om 

iemand te vinden om eroverheen te gaan, want met zijn zessen zag het 74ste 

bestuur het ook niet. Bente klaagt ook over het feit dat Sverre pas woensdag nog 

over het beleidsplan heen moest. Bente geeft aan dat volgende besturen gewoon 

op tijd een extern persoon over het beleidsplan heen moeten laten gaan en dat dit 895 
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niet komt doordat het 76ste bestuur maar met vier personen is. Floris voegt 

hieraan toe dat het 76ste bestuur feedback heeft ontvangen en dat er alsnog punten 

niet goed in stonden en dat het argument dus slecht is. Floris sluit zich ook aan bij 

Bente dat er op tijd een extern persoon gevonden moet worden. Sverre vraagt of 

het 76ste bestuur dit meeneemt in de profielschets voor de raad van advies. Martijn 900 

antwoordt dat dit meegenomen zal worden maar dat hij wel betwijfeld of er voor 

het eind van het jaar een raad van advies zal zijn.  

 Sam geeft aan dat er misschien nog iets meer gepraat moet worden over de 

goede ideeën die voorbij komen maar vraagt of het beleidsplan met de wijzigingen 

ingestemd kan worden. Martijn vraagt daarop of de wijzigingen los gedaan 905 

worden of allemaal in een keer. Lars vraagt wat de wijzigingen zijn. Perry neemt 

de wijzigingen door. Rens vraagt of alle dingen die met spelling te maken hebben 

in een keer te doen plus alle punten die inhoudelijk zijn. Sverre geeft aan dat iets 

nog steeds verkeerd verwoord is als er eerder is aangegeven dat het nog steeds 

verkeerd verwoord is. Perry gaat door met het doornemen van de genoteerde 910 

veranderingen. Perry vraagt of er nu nog iets mist. Sam geeft aan dat het aantal 

bladen van vijf naar vier moet. Demi vraagt of de punten over de Brainwave 

herhaalt kunnen worden. Perry herhaalt de punten over de Brainwave. Demi 

vraagt dat daar dus niets aan veranderd wordt. Martijn antwoordt dat daar dus de 

motie voor is ingediend. Demi zegt dat er weer een ALV moet komen als er extra 915 

zaken over worden ingezet. Floris geeft aan dat deze verandering dan geschrapt 

wordt. Sam vraagt of er nog echt opmerkingen geplaatst moeten worden, want 

Sam geeft aan nog steeds een probleem te hebben met het stuk over de master, 

ondanks dat het 76ste bestuur het goed bedoelde maar het niet tactisch geschreven 

is. Sam geeft aan dat het wel nu duidelijk is voor de ALV hoe het bedoeld is en 920 

Bente voegt hieraan toe dat het dan wel een tip is voor de volgende keer.  

 Sam miste ook nog de commissiemarkt. Rens geeft aan dat er technisch 

gezien 2022 staat en dat het er dus goed staat. Rens vraagt of het stuk over het 

ledenbestand geschrapt wordt. Perry antwoordt dat er nu twee opties; de eerste 

is het verwijderen van de tweede zin en de tweede het geheel schrappen van het 925 

stuk over het ledenbestand. Er wordt aangegeven dat het stuk beter geschrapt kan 

worden. Demi vraagt of hier dan over wordt gestemd. Er wordt aangegeven dat 

dit het geval is en Michael geeft aan dat dit opschuift naar de algehele stemming 

als er tegen wordt gestemd op dit specifieke punt. Rens geeft aan dat dit hem het 

makkelijkst lijkt. Martijn vraagt om het eerste punt, maar Demi onderbreekt hem 930 

en vraagt of alles niet in een keer ingestemd wordt. Martijn vraagt of dit de 

bedoeling was. Er wordt aangegeven dat alles in een keer ingestemd zal worden. 

Sam haakt hier op in en zegt dat er alleen nog geen beslissing was gemaakt over 

de vraag of er door het 76ste bestuur een update gegeven moest worden over het 

samenvoegen van de rekeningen of gewoon een keer. Martijn antwoordt hierop 935 

dat dit niet per se in het beleidsplan hoeft omdat de ALV hier altijd over moet 

worden ingelicht omdat dit een grote operatie is. Sverre vraagt of dit punt wel bij 

een ALV besproken zal worden. Rens geeft aan dat dit zeker terug zal komen bij 
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het jaarverslag. Lars voegt toe dat er verzocht kan worden van het 76ste bestuur 

dat er bij de volgende ALV een update wordt gegeven. Sverre vraagt of dit niks is 940 

als er niks is. Rens antwoordt dat dit het geval is en dat dit lekker kort is.  

  

Martijn dient een motie in om het beleidsplan met de wijzingen in te stemmen. De 

motie wordt per acclamatie behandeld. De motie wordt per acclamatie 

aangenomen. Er wordt overgegaan op de stemming.  945 

 

Voor: 17 

Tegen: 0 

Blanco: 3 

Onthouding: 1   950 

 

Martijn geeft aan dat het beleidsplan dan nu is aangenomen voor dit jaar. Er volgt 

applaus.  

 

7. WVTTK  955 

Siza begint met dat zij en Jari de ALV graag willen laten weten dat ze een cursus 

hebben gevolgd voor vertrouwenspersonen van studieverenigingen aan de VU. Dit 

was erg informatief en na aanleiding van deze cursus zijn ze even gaan zitten om 

het over de rol van een vertrouwenspersoon bij het ACD te hebben. Daarom willen 

Jari en Siza graag laten weten dat ze aankomend jaar als vertrouwenspersonen 960 

van het ACD zijn aangesteld. 

 Siza geeft aan dat Jari en zijzelf van plan zijn een actievere houding te 

nemen naar de vereniging toe als het gaat om (mentale) gezondheid. De 

vertrouwenspersonen zouden bekender moeten zijn binnen de vereniging dus wij 

willen hiervoor de Promotiecommissie inschakelen via een poster. Ook willen ze 965 

een mail sturen naar de opleiding en de faculteit om een kort lijntje te kunnen 

houden met mensen binnen de UvA, zoals de studieadviseur, de 

vertrouwenspersoon, de opleidingsdirecteur, de decaan etc. Siza geeft aan dat zij 

en Jari hopen hiermee dat ze aankomend jaar een goede toevoeging aan de 

vereniging kunnen zijn en waar nodig mensen kunnen helpen. Volgende ALV 970 

zullen ze nog een HR-wijziging doen om het woord ‘vertrouwelijk aanspreekpunt’ 

te veranderen in ‘vertrouwenspersoon’ aangezien Jari en Siza toch denken dat dit 

twijfel bij mensen wegneemt over wat wij kunnen betekenen voor de leden van 

het ACD en de functie verduidelijkt. 

 Demi bedankt Siza voor de update en ze geeft aan dat er al een 975 

vertrouwenspersoon is vanuit de Universiteit van Amsterdam. Demi vraagt of het 

wel netjes is om de naam van ons vertrouwelijk aanspreekpunt te veranderen 

omdat er al iemand binnen de UvA professioneel is aangesteld voor dit doel en 

Demi geeft aan dat zij het daarom bij vertrouwelijk aanspreekpunt zou houden. 

Rens vraagt of dat het hele idee was van het vertrouwelijk aanspreekpunt. Siza 980 

antwoordt dat ze oorspronkelijk vond dat ze de titel vertrouwenspersoon niet 
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verdiende omdat ze niet getraind is, maar dat de huidige titel meer verwarring 

veroorzaakte. Demi geeft aan dat dat kan komen doordat het niet zo bekend is. 

Siza snapt dat de UvA er ook een heeft en dat deze professioneel is aangesteld, 

maar dat de duidelijkheid van haar functie binnen het ACD belangrijker is 985 

hiervoor. Demi is het hier niet mee eens en geeft dat ze de tutoren ook niet moet 

vergeten bij het promoten. Sam vraagt of Siza de vertrouwenspersoonscursus al 

heeft gedaan. Siza antwoordt dat ze deze samen met Jari al heeft gedaan. Sam geeft 

aan dat het dan zou mogen ja. Siza benadrukt wel dat de cursus niet van topniveau 

was. Rens haakt in en zegt dat dit dus een beetje hetzelfde was als de BHV cursus. 990 

Siza benadrukt ook dat vertrouwenspersoon geen beschermde term is. Demi geeft 

aan dat Siza zou kunnen bespreken met Ambi Oosterhout. Lars zegt dat Siza 

personen ook kan doorsturen naar de vertrouwenspersoon van de UvA. Floris 

sluit af met dat hij er vertrouwen in heeft. Er volgt geklap. 

 995 

Sam begint een discussie over de planning van de ALV en het feit dat er een tweede 

ALV nodig was voor het instemmen van de ALV. Floris geeft aan dat dit dan een 

punt wordt voor de evaluatie met de nieuwe SoCo. Sam weerlegt dit en zegt dat hij 

het zo nog eens ziet gebeuren. Siza geeft aan dat het een goed idee is om een 

evaluatie te doen met wie daarbij aanwezig wil zijn vanuit het bestuur en de 1000 

aanwezigen van de ALV over de betrekking van het beleidsplan voor deze ALV. De 

SoCo had daar namelijk wat punten over maar daar gingen ze niet meer over. Siza 

zegt dat het goed is om een evaluatie hierover te houden en dat Siza hier ook nog 

een aantal meningen over heeft. Bente vraagt of dit een SPEC activiteit wordt. Sam 

geeft aan dat het bestuur dan die evaluatie, samen met de SoCo inplant en dat hij 1005 

het dan helemaal prima vindt. Siza geeft dan wel aan dat het de oude SoCo wordt. 

Martijn geeft aan dat het bestuur dan deze activiteit zal inplannen. Sam voegt 

daaraan toe dat deze open moet zijn voor iedereen die erbij wil zitten. Perry geeft 

aan dat er tijdens deze SPEC activiteit een nieuw plan wordt opgezet om deze 

situatie te voorkomen. Sam antwoordt dat dit dan op de ALV dan weer moet 1010 

worden ingestemd. Rens vraagt waarom dit dan op de ALV moet worden 

ingestemd. Sam geeft aan dat het is vastgelegd in het HR wanneer het beleidsplan 

gepresenteerd wordt. Martijn geeft aan dat er geen extra ALV had hoeven zijn als 

de Wissel-ALV langer was.  

 1015 

8. Rondvraag  
Siza begint met het geven van een update over de iPad vanuit de ICT. Deze wordt 

voornamelijk gegeven voor de notulen en omdat ze wil dat iedereen goed op de 

hoogte is van de situatie en omdat Siza het gevoel had dat er onduidelijkheid was.  

Siza geeft aan dat de ICT-commissie nu al meer dan een jaar bezig om de ACD kassa 1020 

app een volledige update te geven met alle functies die bestuur en de ABC en 

vooral de penningmeester willen hebben. Er zijn vele app-versies en 

verbeterpuntjes aan te pas gekomen, maar de update is nu in de afrondingsfase. 

Siza zegt dat de app is nu in de bèta-versie is, wat betekent dat er nog makkelijk 
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updates doorgevoerd kunnen worden en ze getest kunnen worden. De laatste 1025 

punten die de ICT heeft zijn het versturen van mails naar de pofaccounts via de 

app, de Apple developer-licentie los van Rob krijgen en internet toegang krijgen 

tot de app via een webbrowser. Een van de doelen naast nieuwe functies op de app 

hebben, was onafhankelijk zijn van Rob voor het onderhouden van de app. 

Daarom wil Siza de samenwerking met Rob zo spoedig mogelijk afronden, alles 1030 

goed op papier hebben en de toegang tot alle accounts naar de ICT halen. 

Binnenkort gaan we met een afvaardiging van de ICT, bestuur en ABC met Rob het 

hebben over deze afronding. 

 Rens vraagt hoe het zit met het debiteuren/crediteurensysteem van de 

poflijst. Hij vraagt of het nu makkelijker per tijdslot uit het pofaccount gehaald kan 1035 

worden naar een spreadsheet. Demi vraagt of je nu kan filteren. Siza geeft aan dat 

dit inderdaad kan en vraagt aan Rens of hij bedoelt of er nu gefilterd kan worden 

op pofaccounts. Rens geeft aan dat het om de saldo’s  gaat van mensen en niet de 

omzet. Siza begrijpt niet heel goed wat Rens bedoelt. Rens legt uit dat het filteren 

handig zou zijn voor snelstart als je in een klik kunt zien hoeveel er debit is en 1040 

hoeveel credit. Demi geeft aan dat ze om deze feature heeft gevraagd bij Rob. 

Sverre heeft die optie nooit gevonden en Rens vindt dit de belangrijkste functie 

die er moest komen omdat dit de penningmeester van de ABC bergen tijd scheelt. 

Siza geeft aan dat het nu wel mogelijk is om de omzet te exporteren, maar nooit 

heeft begrepen dat het crediteuren/debiteurensysteem er niet bij zit. Rens vraagt 1045 

of je die kan filteren op bepaalde periodes. Siza geeft aan dat dat niet kan. Sam zegt 

dat dit wel handig zou zijn. Siza vraagt waarom dit handig zou zijn en vraagt of dit 

uitgelegd kan worden op een manier dat iemand die geen ervaring heeft met de 

taken van de penningmeester het begrijpt. Rens antwoordt dat het handig is om 

terug in de tijd te kunnen. Sverre bevestigt dit en geeft aan dat je zelden met de 1050 

realisatie in december bezig bent en dan terug wil kunnen kijken wanneer er aan 

gewerkt wordt in januari. Rens meldt ook dat het grootste probleem is dat er geen 

overeenkomst is tussen de boekhouding van het ACD en het pofsysteem. Sverre 

bevestigt dit wederom en geeft aan dat deze meestal scheef lopen en dat daar nu 

weinig aan te doen is. Siza gaat kijken welke functies er nu inzitten en hoe het in 1055 

het programma staat en dat het niet als veel moeite lijkt om te implementeren. 

Perry vraagt of er dan ook gekeken wordt of een account onzichtbaar te maken 

wanneer het niet meer gebruikt wordt. Er wordt bevestigd dat dit al kan.  

Sverre geeft aan dat de wijzigingen van de stukken niet zijn doorgevoerd zoals dit 

moet. Deze moeten namelijk als aangepaste versie onder de sectie met de stukken  1060 

geplaatst worden. Sam zegt dat Jari dit al had opgemerkt. Sverre heeft het net 

gehoord van Jari. Ben zal dit nog regelen.  

 

Sam geeft aan dat hij het een gezellige ALV vindt, maar dat er wel te veel oud-

bestuursleden bij zijn en te weinig leden. Sam vindt het een taak van de ALV om 1065 

mensen over te halen naar de ALV te komen. Hij vraagt of de aanwezigen andere 

mensen voor de halfjaarlijkse ALV kunnen meetrekken. Sam hoopt dat er meer 
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mensen komen bij de volgende ALV. Floris geeft aan dat dat makkelijker zou gaan 

als je bier mag drinken tijdens de ALV. Ben antwoordt hierop dat dat nog steeds 

verboden is volgens het huishoudelijk regelement. Demi geeft aan dat dit een 1070 

voorstel wordt voor de volgende ALV.  

 Tim had het laatst met iemand erover dat het op ALV’s vaak over 

commissiezaken gaat en dat het daarom handig zou zijn om van iedere commissie 

een lid aanwezig te hebben om er zo voor te zorgen dat het niet via de notulen 

moet. Martijn geeft aan dat dit kan door mensen te enthousiasmeren voor de ALV 1075 

en dat het niet altijd mogelijk zal zijn, maar wel de moeite waard is. Sam geeft aan 

dat er dan wel de nadruk op moet worden gelegd dat het fijn is als ze erbij zijn en 

dat er geen verplichting achter moet zitten.  

 

Sam geeft aan laatst op de commissiepagina te hebben gezeten en dat daar de 1080 

ALCO nog steeds staat. Hij zou deze op de website zetten als non-actief. Sam vraagt 

zich ook af of accounts verwijderd worden na zeven jaar. Demi geeft aan dat het in 

haar jaar gedaan werd. Ben antwoordt dat hij bezig is met zuiveringen en dat data 

die verwijderd mag worden, binnenkort verwijderd wordt. Er wordt gelachen om 

het gebruik van het woord “zuiveren”. Lars geeft aan dat de website accounts 1085 

bewaard moeten blijven. Martijn geeft aan dat de persoonsgegevens dan wel 

bewaard zullen worden. Sam haakt in en zegt dat het 76ste bestuur de 

privacyverklaring door moet lezen hierover. Hij geeft ook aan dat de informatie 

per activiteit wel verwijderd moet worden. Perry meldt dat ze, als het goed is, 

verwijderd zullen worden. Anne-Fay geeft aan dat er wel op gelet moet worden 1090 

dat de ABC de lijst ook moet hebben. Lars vraagt of dit gaat over de ABC/ACD 

rekening update. Anne-Fay antwoordt dat dit niet het geval is en dat dit gaat over 

de ACD’er van de maand.  

 

Rens vraagt of er specifiek voor de kleuren gekozen is voor de presentatie. Martijn 1095 

geeft aan dat dit gewoon is overgenomen.  

 

9. Sluiting 

 

Voorzitter Martijn ten Brink sluit de vergadering om 21:04  uur.  1100 

 


