
Vanuit het bestuur zijn er meerdere HR-wijzigingen opgekomen om over te stemmen, over 

verschillende onderwerpen. Allereerst staat er in HR lid IV.5 dat de kascontrole commissie elke 2 

maanden controleert, echter moeten de penningmeesters elk kwartaal belastingaangifte doen, 

daarom wordt er voorgesteld twee maanden te vervangen voor drie maanden: 

 

De kascontrolecommissie, bestaand uit minimaal twee, door de ALV benoemde gewone leden, 

controleert de kasboeken minstens elke twee drie maanden. Op de jaarvergadering brengt zij verslag 

uit van haar werkzaamheden. Ter volbrenging van haar taak heeft de kascontrolecommissie inzage in 

alle kasboeken, terwijl zij van alle bestuursleden inlichtingen kan eisen die voor haar werk noodzakelijk 

zijn. 

 

Ook zijn er aanpassing voor de oud-leden. Allereerst lijkt er een verwijzing in HR lid VIII.6 niet te 

kloppen. Hierin wordt verwezen naar de voorwaarden voor oud-leden, deze staan echter niet in I.6 

maar in I.9: 

 

het bestuur kan een donateur te allen tijde de status van oud-lid ontnemen, indien zij meent dat het 

oud-lid door handelingen en gedragingen het lidmaatschap niet waardig is of het lid in kwestie niet 

meer voldoet aan de in I.6 I.9 vastgestelde voorwaarden. Hiertegen staat binnen dertig dagen na 

ontvangst der kennisgeving beroep op de ALV open. Deze vergadering dient door het bestuur binnen 

twee maanden na ontvangst van het beroep bijeen te worden geroepen. 

 

Tot slot is er vanuit de VOLA opgekomen dat er studenten zijn die scheikunde hebben gestudeerd aan 

de VU voor de joint venture die geen VOLA lid kunnen worden hierom wordt er gevraag of in HR lid I.9 

een verandering kan worden aangebracht: 

 

I.9 Oud-leden zijn donateurs die ook aan de volgende voorwaarden voldoen: Een oud-lid…  

1. steunt het ACD met een bijdrage van ten minste vijftien euro per jaar, met uitzondering van ereleden 

en leden van verdienste;  

2. is lid geweest van het ACD en/of studeerde scheikunde aan de VU voor de Joint Degree, met 

uitzondering van ereleden en leden van verdienste;  

3. is niet door het ACD geroyeerd;  

4. staat niet meer ingeschreven als (bijvak)student Scheikunde of Chemistry aan de Universiteit van 

Amsterdam en/of de Vrije Universiteit Amsterdam, met uitzondering van ereleden en leden van 

verdienste.  

Oud-leden…  

1. hebben alle rechten die ook een donateur heeft, zie I.8;  

2. hebben het recht om deel te nemen aan alle voor oud-leden georganiseerde activiteiten;  

3. komen in aanmerking voor alle vormen van berichtgeving met betrekking tot activiteiten voor oud-

leden, donatie en andere voor hen relevante berichten;  

4. komen in aanmerking voor het kosteloos toegestuurd krijgen van het door het ACD uitgegeven 

periodiek, mits zij aangeven deze te willen ontvangen; Huishoudelijke Reglement des ACD’s sinds 15 

juni 2021 2  

5. komen in aanmerking voor het kosteloos toegestuurd krijgen van de door Stichting Lustrum ACD 

uitgegeven almanak, mits zij aangeven deze te willen ontvangen 

Daarnaast is er ook nog zoals aangekondigd op de beleids-ALV een HR-wijzigingsvoorstel om het woord 

vertrouwelijk aanspreekpunt te veranderen in vertrouwenspersoon. Wij denken dat dit een 

duidelijkere en toegankelijkere titel is. 

IX. Van het vertrouwelijk aanspreekpunt vertrouwenspersoon 



IX.1 Het bestuur stelt jaarlijks minstens één vertrouwelijk aanspreekpunt vertrouwenspersoon aan.  

IX.2 Iedere melding of klacht wordt in vertrouwen besproken en behandeld. Een vertrouwelijk 

aanspreekpunt vertrouwenspersoon kan het vertrouwen slechts in gevallen van gewetensnood 

schenden.  

IX.3 Jaarlijks zal een vertrouwelijk aanspreekpunt vertrouwenspersoon het aantal meldingen van 

ongewenst gedrag doorgeven aan het bestuur. Uitsluitend met instemming van de melder zal er meer 

te kennis worden gesteld aan het bestuur of derden.  

IX.4 De rol van vertrouwelijk aanspreekpunt vertrouwenspersoon wordt uitgeoefend door 

betrokkenen van het ACD. Deze rol dient niet te conflicteren met de eventuele andere functies van 

deze persoon binnen het ACD.  

IX.5 Op grond van ernstig verzuim van zijn of haar verantwoordelijkheden, waaronder het schenden 

van het vertrouwen buiten gewetensnood, kan het bestuur een vertrouwelijk aanspreekpunt 

vertrouwenspersoon uit zijn of haar functie zetten of royeren zoals vermeld in artikel XI van het 

huishoudelijk reglement. 

 


