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1. Opening 
Voorzitter Martijn ten Brink opent de vergadering om 18:00 uur. 

 

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

“voorstellen en verkiezing nieuwe bestuursllid/leden” is toegevoegd op punt 17, 

“mededelingen” op punt 5 is gezet en “HR wijzigingen” op punt 6 en “verslag SLA” is 

verplaatst naar agendapunt 14: 

 

1. Opening 10 
2. Agenda 
3. Vaststellen  notulen ALV 01-11-2021 
4. Ingekomen stukken 
5. Mededelingen 
6. HR wijzigingen 15 
7. Halfjaarlijks verslag ACD 
8. Halfjaarlijks verslag ABC 
9. Financieel halfjaarverslag ACD 
10. Financieel halfjaarverslag ABC 
11. Halfjaarlijkse update Acquisitie 20 
12. Update wisselen bank  
13. Verslag SLA 
14. Financieel verslag SLA 
15. Aftreden SLA 
16. Rapport KasControleCommissie  25 
17. Voorstellen en verkiezing nieuw bestuursleden 
18. Verkiezing SollicitatieCommissie 
19. WVTTK 
20. Rondvraag 
21. Sluiting 30 

 
De agenda wordt vastgesteld.  

 

3. Vaststellen notulen ALV 01-11-2021 
Martijn geeft aan dat er een aantal aanpassingen zijn doorgevoerd aan de notulen sinds 35 

de vorige ALV. Dit zijn op regel 115 en 151, waar bol.com is veranderd naar Bol.com, dat 

op de regel 148 bedoeltM is veranderd naar bedoelt en dat er inkepingen zijn toegevoegd 

op regels 654 en 1059. 

Jari noemt dat Jari Hoffmann verkeerd gespeld is op regel 31 en dat op regel 30 Machtigt 

niet met een hoofdletter moet. Michelle zegt dat ze graag een lijst zou willen zien bij de 40 

aan het beleidsplan doorgevoerde wijzigingen om als opsomming voor de lezer te zien te 

zijn. Martijn geeft aan dat deze lijst nog toegevoegd kan worden.  

 

De notulen worden met bovenstaande wijzigingen per acclamatie ingestemd. Martijn 

deelt ook mee dat de opnames worden verwijderd wanneer de wijzigingen die hier zijn 45 

besproken zijn doorgevoerd.  
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4. Ingekomen stukken 
Machtigingen: 

- Maxime Gerber machtigt Tori Gijzen. 50 

- Bente Reus machtigt Michelle van Dongen. 

- Bart de Mooij machtigt Floris Blom. 

 

Overige ingekomen stukken: 

- Brief vanuit het 76ste bestuur waarin HR wijzigingen vanuit verscheidene 55 

commissies en de vertrouwelijke aanspreekpunten van het ACD worden 

beschreven. Deze brief zal worden behandeld bij agendapunt 6. 

- Brief vanuit het 76ste bestuur over de huidige situatie met het zesenzeventigste 

bestuur wordt uitgelegd aan de ALV met daarin de wens om een extra bestuurslid 

toe te voegen aan het zesenzeventigste bestuur. 60 

- Brief van Tim de Groot waarin hij die zichzelf voorstelt aan de aanwezigen van de 

ALV en hij zichzelf kandidaat stelt om de vijfde persoon van het zesenzeventigste 

bestuur des Amsterdams Chemisch Dispuuts te zijn. 

- Een brief van de KasControleCommissie waarin zij hun rapport uitbrengen over de 

stand van zaken omtrent het boekhouden en de controles hierover. Deze brief zal 65 

besproken worden bij agendapunt 12. 

- Een brief van voorzitter Martijn ten Brink waarin hij zichzelf verkiesbaar stelt voor 

de SollicitatieCommissie en deze keuze motiveert. 

- Een brief van Floris Blom waarin hij zichzelf verkiesbaar stelt voor de 

SollicitatieCommissie en deze keuze motiveert. 70 

 

5. Mededelingen 
Mededelingen vanuit het bestuur: 

- Voorzitter Martijn ten Brink heet namens het bestuur alle aanwezigen hartelijk 

welkom bij deze halfjaarlijkse ALV van het zesenzeventigste bestuur en is blij met 75 

aanwezigheid.  

- Het bestuur bedankt de KoCo voor het voorbereiden en maken van deze heerlijke 

poké bowls. Martijn heeft er zelf niet van kunnen genieten maar heeft van anderen 

gehoord dat het erg lekker is. Er volgt applaus. 

- Voorzitter Martijn ten Brink zegt dat alles sluit om 10 uur en er dus geen drankje 80 

vanuit het bestuur kan worden aangeboden. Rens vraagt of het mogelijk zou zijn 

te werken met tegoed bonnen, zoals voor sprekers na lezingen. Martijn antwoordt 

dat dat te veel moeite zou zijn. Floris vraagt waarom dat te veel moeite zou zijn. 

Deze vraag wordt niet beantwoord.  

- Martijn deelt nog mee dat deze algemene ledenvergadering wordt opgenomen. 85 

 

Mededelingen vanuit de aanwezigen: 

- Jari geeft nog aan dat het bestuur morgen bij de borrel een pitcher kan neer zetten. 

Martijn weerlegt dit met dat er dan ook anderen aanwezigen zijn. Jari zegt dat dit 

niet erg is.  90 

- Sam geeft aan blij te zijn met het gratis eten van de KoCo. Hij raadt het bestuur aan 

dit zo te houden als motivatie om wel bij de ALV’s te komen. Hij zegt dat het best 
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kut is om naar de ALV’s te moeten komen, maar dat het wel chill is om gratis eten 

te krijgen. Martijn zegt dat dit zal worden doorgezet en dat dit meegenomen kan 

worden voor het volgende bestuur.  95 

 

6. HR wijzigingen 
Martijn begint met dat er een aantal HR wijzigingen zijn binnengekomen en dat deze een 

voor een zullen worden besproken. De eerste gaat over de KasControleCommissie, welke 

heeft aangegeven het logischer te vinden iedere drie maanden de boeken te moeten 100 

controleren in plaats van iedere twee maanden om zo synchroon te lopen met de 

kwartalen waarin de penningmeester moet werken met de belastingaangifte. Martijn 

vraagt of de ALV wil dat hij eerst door alle wijzigingen heen gaat en dat dan alles in een 

keer wordt ingestemd of dat er voor alles los gestemd wordt. Sam antwoordt dat dit 

allemaal apart moet worden behandeld.  105 

Martijn gaat door met de tweede wijziging, welke gaat over een verkeerde 

verwijzing omtrent de VOLA. In artikel VIII.6 wordt namelijk verwezen naar I.6, maar dit 

artikel bevat informatie over ereleden en leden van verdiensten. Deze verwijzing moet 

naar I.9 zijn. Martijn licht toe dat dit misgegaan kon zijn bij een vorige aanpassing.  

Martijn bespreekt vervolgens de derde wijziging, welke gaat over welke mensen 110 

VOLA lid mogen worden. Martijn legt uit dat op dit moment personen die scheikunde 

hebben gestudeerd aan de VU voordat de opleidingen scheikunde van de UvA en de VU 

zijn samengevoegd in de vorm van de Joint Degree in 2013 geen VOLA-lid kunnen worden 

van het ACD. Als voorbeeld noemt Martijn Xander Schaapkens. Martijn legt uit dat het doel 

van de wijziging is om deze personen ook een VOLA-lidmaatschap aan te kunnen bieden. 115 

Sam vraagt of hij een opmerking mag geven op dit moment of dit pas wil bij de 

stemmingen. Martijn antwoordt dat opmerkingen per slide gegeven kunnen worden. Sam 

merkt op dat het moet zijn “voor het bestaan van de Joint Degree” in plaats van “Voor de 

Joint Degree”. Michelle noemt dat het beter is als Joint Degree wordt gespecificeerd naar 

Joint Degree scheikunde, gezien er meer Joint Degrees zijn in Nederland. Martijn 120 

antwoordt dat dit erbij kan. Floris vraagt of Martijn kan aangeven wat de specifieke 

wijziging wordt voor sectie I.9. Martijn noemt dat het nu wordt “en/of studeerde 

scheikunde aan de VU voor het bestaan van de Joint Degree chemistry en scheikunde”. 

Sam geeft aan dat de BSc scheikunde en MSc chemistry moeten worden gespecificeerd. 

Sam merkt vervolgens op dat chemistry er al onder staat en dat de laatstgenoemde 125 

wijziging niet erbij hoeft.  

Martijn bespreekt de laatste HR wijziging die is binnengekomen, namelijk die voor 

de vertrouwenspersoon. De wens is om alle voorkomingen van “vertrouwelijk 

aanspreekpunt” te veranderen naar “vertrouwenspersoon”. Joost noemt dat hij het 

misschien verkeerd heeft onthouden en vraagt dat het niet juist de bedoeling was dit niet 130 

te doen om geen verwarring te voorzaken met de vertrouwenspersoon van de UvA. 

Martijn antwoordt dat die discussie altijd bestaat. Hij noemt als voorbeeld dat SV 

Spectrum een vertrouwenspersoon had, welke geen training had gevolgd, waar 

vervolgens vanuit de faculteit over geklaagd is. Martijn noemt dat de term  

 vertrouwenspersoon niet beschermd is en vraagt of Jari hier nog wat aan kan toevoegen. 135 

Jari voegt toe dat Jari en Siza wel een cursus hebben gevolgd en dat de 

vertrouwenspersoon van de UvA, als gevolg van het feit dat deze een medewerker is van 

de UvA, niet onafhankelijk is. Ook herhaalt Jari dat de term vertrouwenspersoon geen 
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beschermde titel is. Joost dacht dat er bij de vorige ALV was besproken dat het gebruik 

van vertrouwenspersoon voor onze vertrouwelijke aanspreekpunten verwarrend kan 140 

zijn.  

Michelle vraagt of de cursus die de vertrouwelijke aanspreekpunten dit jaar 

hebben gevolgd ook volgende jaren zal worden gevolg. Martijn antwoordt dat het bestuur 

dit zeker aanraadt, maar dat het bestuur daar niet over gaat. Michelle vindt dat dit niet 

klopt omdat de cursus wel vanuit het bestuur komt en vraagt vervolgens of hier dan 145 

budget voor vrijkomt of dat er structureler samen wordt gewerkt met de VU en UvA voor 

het geven van de cursus. Martijn antwoordt dat de cursus op dit moment op de VU wordt 

aangeboden en dat dit gratis is, maar verder niet veel informatie over heeft. Jari licht toe 

dat de VU op dit moment het aanbieden van deze cursussen belangrijk vindt en ook bereid 

is te betalen voor het geven van de cursussen. Jari is het wel eens met Michelle dat er een 150 

plan is voor het geval dat deze regeling verandert en dat het bestuur dit dan aankaart bij 

de VU of hier een budget voor beschikbaar kan stellen, want Jari vindt het wel belangrijk 

dat deze cursus gevolgd wordt omdat hij en Siza er wel veel aan gehad hebben. Sverre 

vraagt of deze cursus dan niet verplicht gesteld kan worden voor de vertrouwelijk 

aanspreekpunten. Martijn geeft aan dat dit nog een HR wijziging vergt. Anne-Fay stelt 155 

voor om het bestuur de vertrouwelijke aanspreekpunten te laten aanstellen en die cursus 

van de VU aan te bieden om de vertrouwelijke aanspreekpunten die cursus te kunnen 

laten volgen want Anne-Fay noemt dat het bestuur het niet regelt. Martijn zegt dat het 

bestuur de cursus kan regelen maar zegt ook dat het raar en scheef is als bestuursleden 

ook de vertrouwelijke aanspreekpunten van een vereniging zijn. Martijn noemt dat het 160 

ook mogelijk is om het bestuur de vertrouwelijke aanspreekpunten aan te laten stellen. 

Sverre vindt dit een goed idee om te voorkomen dat er geen vermenging is tussen de 

vertrouwenspersoon en iemand die daar niet de kwaliteiten voor bezit. Jari is het eens 

met wat er gezegd wordt, maar merkt wel op de populariteit van de functie vertrouwelijk 

aanspreekpunt niet al te hoog is, waardoor het verplicht stellen van deze cursus mogelijke 165 

nieuwe vertrouwelijke aanspreekpunten kunnen afschrikken. Sverre stelt anders voor de 

term vertrouwelijk aanspreekpunt te blijven gebruiken om vermenging te voorkomen, als 

de cursus niet verplicht is. Sam geeft aan dat de wijziging geen probleem is omdat 

vertrouwenspersoon geen beschermde titel is. Sverre geeft aan dat dat niet automatisch 

het een betere keuze maakt. Sam meldt dat het gebruik van vertrouwenspersoon beter is 170 

omdat je eerder naar de vertrouwenspersoon zou gaan dan naar het vertrouwelijk 

aanspreekpunt. Michelle licht toe dat de titel oorspronkelijk zo was gekozen omdat het 

destijds niet al te serieus was en dat dit het verschil vormt op dit moment. Michelle zegt 

dat het wel beter is om de cursus verplicht te stellen. Joost vraagt of het een idee is om dit 

af te stemmen met de UvA omdat we het hier voornamelijk hebben over dat we niet in de 175 

war willen komen met de UvA. Jari is het hier niet mee eens zolang de UvA niets regelt en 

er geen regels zijn omtrent het gebruik van vertrouwenspersoon, heeft de UvA geen 

invloed op het HR van het ACD. Jari denkt dat de naam vertrouwenspersoon persoonlijker 

overkomt en dat bij het gebrek aan regels vanuit de UvA wij het zelf mogen noemen als 

wij dit bepalen. Sam voegt hieraan toe dat vertrouwelijk aanspreekpunt in het verleden is 180 

gekozen omdat er destijds werd gedacht dat vertrouwenspersoon een beschermde titel 

was. Sam geeft de voorkeur wel aan vertrouwenspersoon en vraagt zich af of het wijselijk 

is om het vast te leggen in het HR dat een cursus verplicht is. Jari stelt een tussenweg voor 

waarin het bestuur de cursus aanbiedt en aanraadt. Rens raadt dit af omdat dit veel geld 
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kan kosten als de VU besluit te stoppen met het aanbieden van de cursus. Rens stelt voor 185 

het niet op te nemen in het HR, maar geeft wel aan dat het nu hype is en dat er misschien 

wel een luxere cursus komt vanuit de UvA en de VU. Rens geeft aan enkel vertrouwelijk 

aanspreekpunt te veranderen in vertrouwenspersoon en verder niets. Sam sluit zich 

hierbij aan en geeft aan dat het bestuur hier wel over na moet denken. Sam noemt dat het 

bestuur cursussen heeft gevolgd en dat de vertrouwenspersonen hierin mee kunnen 190 

worden genomen of dat ze de vertrouwenspersooncursus vanuit de VU kunnen blijven 

volgen. Martijn stelt voor het ieder jaar in het beleidsplan kan worden opgenomen. Sam 

noemt dat het niet in het beleidsplan hoeft als het ieder jaar terugkomt. Rens stelt voor 

deze HR wijziging los in te stemmen van de rest. Martijn vraagt of HR-wijzigingen samen 

ingestemd mogen worden. Sam antwoordt dat dat mag als er een motie voor wordt 195 

ingediend. Er volgt een korte discussie waaruit volgt dat de HR wijzigingen allen apart 

worden ingestemd.  

Anne-Fay vraagt of de nieuwe naam van de BSc, welke sinds dit jaar “chemical 

sciences” is, moet worden opgenomen in de wijziging. Tim noemt dat dit inderdaad nog 

aangepast moet worden. Perry en Martijn stellen dat dit een heel ander punt is en dat dit 200 

dus op een ander moment moet worden aangepast. Sam geeft aan dat dat nu ook gedaan 

kan worden. Martijn noemt dat dat beter nu niet gedaan kan worden, vanwege de tijd dat 

dit zou kosten. Sam zegt dat het dan “en/of voor het bestaan van de Joint Degree 

scheikunde …” moet zijn of “en/of voor het bestaan van de Joint Degree chemical sciences 

…” Tori geeft aan dat het zodanig gespecificeerd moet worden dat het enkel de opleiding 205 

voor de Joint Degree betreft. Sam vraagt of het dan niet beter is om “voordat de 

opleidingen aan de VU en de UvA samengingen.”. Perry noemt dat dan ook natuurkunde 

wordt meegenomen, wat niet de bedoeling is en dat dan er weer ergens specifiek 

“scheikunde” genoemd moet worden. Martijn noemt dat dat er al staat omdat er al 

genoemd wordt dat de desbetreffende persoon die van deze verandering gebruik wil 210 

maken scheikunde moet hebben gestudeerd.  

Sam vraagt of Rens nog mag stemmen. Martijn antwoordt dat Rens zijn diploma 

nog niet heeft en dat Rens dus nog mag stemmen.  

 

De sectie in kwestie van artikel IV.5 in huidige vorm: 215 

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

leden, controleert de kasboeken minstens elke twee maanden.” 

 

Voorgestelde aanpassing aan artikel IV.5: 

“De kascontrolecommissie, bestaand uit minimaal twee, door de ALV benoemde gewone 220 

leden, controleert de kasboeken minstens elke drie maanden.” 

 

De stemming over de bovenstaande wijziging voor artikel IV.5 volgt: 

 

Voor: 23 225 

Tegen: 0 

Blanco: 0 

Onthouding: 0 

 

De voorgestelde aanpassing aan artikel IV.5 van het HR wordt aangenomen. 230 
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De sectie in kwestie van artikel VIII.6 in huidige vorm: 

“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 vastgestelde voorwaarden.” 235 

 

Voorgestelde aanpassing aan artikel VIII.6: 

“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.9 vastgestelde voorwaarden.” 240 

 

De stemming over bovenstaande wijziging voor artikel VIII.6 volgt:  

 

Voor: 23 

Tegen: 0 245 

Blanco: 0 

Onthoud: 0 

 

De voorgestelde aanpassing aan artikel VIII.6 van het HR wordt aangenomen. 

 250 

De sectie van artikel I.9 in huidige vorm in kwestie: 

“is lid geweest van het ACD, met uitzondering van ereleden en leden van verdienste;” 

 

Voorgestelde aanpassing aan artikel I.9: 

“2. is lid geweest van het ACD en/of studeerde scheikunde aan de VU voor het 255 

bestaan van de Joint Degree van de UvA en de VU, met uitzondering van ereleden en 

leden van verdienste;” 

 

De stemming over bovenstaande wijziging van artikel I.9 volgt: 

 260 

Voor: 22 

Tegen: 1 

Blanco: 0 

Onthouding: 0 

 265 

De voorgestelde aanpassing aan artikel I.9 van het HR wordt aangenomen. 

 

Martijn dient een motie in om alle voorkomingen van “vertrouwelijk aanspreekpunt” in 

sectie IX van het HR te wijzigen naar “vertrouwenspersoon”. De motie wordt behandeld. 

De motie wordt aangenomen. De stemming voor deze wijziging volgt: 270 

 

Voor: 16 

Tegen: 6 

Blanco: 0  

Onthouding: 1 275 
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De voorgestelde aanpassing aan sectie IX van het HR wordt aangenomen.  

 

7. Halfjaarlijks verslag ACD 
Martijn begint met dat het afgelopen jaar een lastige tijd was en dat het in de eerste 280 

maanden erg zoeken was om de commissies gevuld te krijgen en te zien hoe de vereniging 

weer fysiek activiteiten kon gaan organiseren en zoveel mogelijk mensen bij de vereniging 

betrokken konden worden. Toen er langzaam een soort stabiliteit en normaal leek te zijn 

gevonden, werden de maatregelen toch weer ernstig aangescherpt wat ervoor zorgde dat 

veel leuke geplande dingen niet konden doorgaan en er weer moest worden gekeken naar 285 

online activiteiten. Martijn stelt dat er desalniettemin is geprobeerd om het afgelopen 

halfjaar zo leuk mogelijk te maken en dat er goede hoop is dat er de komende tijd weer 

meer kan worden gedaan ook met de persconferentie die vanavond plaatsvindt. 

Martijn vraagt of er vragen per slide gesteld kunnen worden. Floris vraagt hoe het 

bestuur nu, onafhankelijk van het komende agendapunt over een extra bestuurslid, 290 

verwacht het te redden wanneer alles weer opengaat. Martijn merkt voor zichzelf dat hij 

moeite heeft met schakelen tussen niks kunnen organiseren en wel weer iets te kunnen 

organiseren. Dat alles weer fysiek kan geeft meer stabiliteit en dat maakt het makkelijker 

en minder werk in Martijn zijn hoofd. Martijn geeft vervolgens nog aan dat het moet 

kunnen met de drie aanwezige bestuursleden, op de penningmeestertaken na dan. Perry 295 

haakt hierop in met dat de lockdown vooral sociale activiteiten belemmert en sluit zich 

aan bij Martijn dat het niet constant te hoeven schakelen het organiseren van activiteiten 

makkelijker maakt. Ben geeft aan het constant druk te hebben, maar dat de administratie 

goed gaat, de LEC goed gaat en de acquisitie goed gaat en dat de BEC later besproken 

wordt. Sam geeft aan dat het waarschijnlijk wel een thema wordt in het halfjaarverslag 300 

dat het zesenzeventigste bestuur minder heeft kunnen doen en vraagt of de vragen over 

bepaalde punten dan bij het respectievelijke agendapunt behandeld kunnen worden. 

Martijn geeft aan dat dit zeker kan.  

Martijn zegt dat de boekenverkoop voor semester 1 klaar is en voor semester 2 nu 

bezig is, echter is er nu contact met een nieuwe boekenleverancier WO4YOU waar 305 

waarschijnlijk wel weer alle boeken te koop zijn wat nu soms problemen oplevert met 

Bol.com. Martijn stelt ook dat we geluk hebben gehad dat we een leuke oriëntatiemarkt 

hebben gehad, die misschien een beetje vol was met verschillende posters, gelukkig was 

er een leuke aansluitende borrel. Het regelen van de bedrijvendag is nu in volle gang en 

staat gepland in maart. Ook wordt de tentamenbank geüpdatet en verschijnen er ook 310 

tentamens van het nieuwe curriculum. Martijn zegt dat hij niet zoveel over de financiën 

zal vertellen omdat dit terugkomt bij het financieel jaarverslag en de acquisitie een aparte 

update op de agenda heeft. Sam vraagt of er al bekend is of er bij WO4YOU gewerkt wordt 

met een vaste bestelling is of dat de verkoop nog vanuit de leden kan. Martijn antwoordt 

dat we het vanuit de leden kunnen houden. Sam geeft aan dat dit voorheen een probleem 315 

was met een bestelling vanuit het ACD en vraagt verder of er andere verenigingen zijn die 

bij WO4YOU hun boeken bestellen. Martijn antwoordt dat de gehele campus op TU 

Eindhoven al bij WO4YOU zit en dat SV CONGO ook bezig is met onderhandelen met 

WO4YOU. Martijn geeft aan dat WO4YOU erg makkelijk is met hoe de bestelling gedaan 

wordt en noemt als voorbeeld dat sommige verenigingen alleen de bestelling voor de 320 

eerstejaars op de campus laten bezorgen om zo alvast wat binding te creëren tussen de 

vereniging en de eerstejaars. Martijn zegt dat dit met onze verkoop van labjassen en -
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brillen al niet zo noodzakelijk is maar dat het wel iets is wat mogelijk is. Martijn geeft aan 

dat hij het contract nog moet doorlezen en dat hij nu het contact met WO4YOU regelt 

nadat Arthur dit heeft overgedragen vanwege zijn persoonlijke omstandigheden. Sam 325 

vraagt of het contract exclusief is, oftewel dat het ACD enkel boeken van hun mag kopen. 

Sam geeft aan dat er niet bekend is of alle boeken leverbaar zijn omdat het iets nieuws is. 

Martijn haakt hierop in en geeft aan dat ons contactpersoon heeft aangegeven dat 

WO4YOU op tijd contact opneemt als boeken niet leverbaar zijn en dat dit nauwelijks is 

voorgekomen zolang ons contactpersoon er werkt. Sam vraagt of we dan ook nog Bol.com 330 

aanhouden als we bij WO4YOU zouden gaan. Martijn antwoordt dat het niet handig is om 

bij twee boekenleveranciers te zitten. Sam herhaalt daarop zijn vraag of het contract 

exclusief is. Martijn antwoordt dat hij aanneemt van wel. Sam noemt dat Bol.com niet 

exclusief was. Michelle geeft aan dat er nooit een mail is binnengekomen voor de 

boekenverkoop van semester 2. Martijn geeft aan dat dit deels is ondergesneeuwd 335 

vanwege het wegvallen van Arthur. Martijn geeft aan dat Arthur wel alle boeken online 

heeft gezet maar dat Martijn niet wist dat er ook nog een mail over verstuurd moest. Tori 

noemt dat zij de boeken op de website heeft gezet. Sam voegt hieraan toe, met alle respect 

naar de situatie, dat dit te laat was met de boeken en dat het zesenzeventigste bestuur het 

erin moet rammen dat dit te laat was. Michelle wil graag nog de mail zien omdat deze het 340 

een fijne reminder vindt. Joost en Sam gaan naar de WC maar Martijn schorst de 

vergadering niet. Floris vraagt of er ook nog is gekeken naar de VU plannen? Martijn 

antwoordt dat hier geen tijd voor is geweest in het afgelopen halfjaar.  

Martijn zegt dat de acquisitie haar jaar begon met een excursie naar Shell en een 

online excursie naar TATA steel. Daarna was er natuurlijk het SLAxLEC symposium waar 345 

iedereen van heeft kunnen genieten in het O2 gebouw met de afsluitende borrel. 

Daarnaast zijn er 2 tracklezingen geweest, waarbij Martijn kort uitlegt dat de 

tracklezingen lezingen zijn die meer gericht zijn op de eerstejaars waarbij PhD’ers 

uitleggen welke keuzes ze hebben gemaakt in hun opleiding. Martijn benadrukt ook dat 

deze lezingen ook open zijn voor ouderejaars. Ook noemt Martijn dat er een minilezing is 350 

geweest en hadden we afgelopen vrijdag de alumni lezing. Ook zijn er nog twee excursies 

naar latere data verplaatst door de corona perikelen. Michelle vraagt of de lezingen in de 

toekomst hybride gegeven kunnen worden. Martijn geeft aan dat hier wel naar wordt 

gekeken en dat de eerste tracklezing zeker hybride was. Martijn geeft ook aan dat het 

steeds makkelijker is om een uil, een apparaat wat kan functioneren als een microfoon, 355 

luidspreker en camera, te reserveren, maar dat het lastig blijft om hetzelfde te kunnen 

aanbieden op de VU vanwege het feit dat er weinig informatie is over wat de 

mogelijkheden zijn. Michelle raadt anders aan de laptop van degene die spreekt te 

gebruiken hiervoor.  

Martijn bespreekt vervolgens de BEC en geeft aan dat deze naar München gaat dit 360 

jaar. Martijn zegt wel dat het echter lastig blijft wegens de huidige maatregelen om een 

grote reis te organiseren. Daarom zal de BEC in maart een besluit nemen of de reis 

doorgang kan vinden. Gijs vraagt of er pas na dit besluit de deelnemerscontributie betaald 

wordt. Martijn weet niet precies wanneer de betalingsdeadline is en vraagt of Xander hier 

een toevoeging over kan maken. Xander haakt in en zegt dat de deadline voor het besluit 365 

of de BEC door kan gaan nu in half maart ligt en dat er sponsorbedragen nog onduidelijk 

zijn. Xander geeft aan dat de contributie wel binnen de €250,- ligt maar dat de 

betalingsdeadline wordt opgeschoven tot na half maart. Marit geeft aan dat Decision op 
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de slide verkeerd is gespeld. Er volgt gelach. Rens vraagt waarom er gekozen is voor half 

maart. Xander antwoordt dat dit is gekozen in verband met de deadlines voor kosteloos 370 

annuleren. Rens raadt de BEC aan de betalingsdeadline van de leden voor de 

uitschrijfdeadline te zetten.  Michelle vraagt of de betalingsdeadline dan ook gelijk is aan 

de deadline voor kosteloos uitschrijven. Xander antwoordt dat dat wel logisch is en dat 

deze dus ook opgeschoven wordt. Sam vraagt of dat dit wel zo slim is en raadt de BEC aan 

de deadline voor kosteloos uitschrijven eerder te hebben zodat bedrijven wel een garantie 375 

hebben van een bepaald aantal leden. Xander geeft aan dat bedrijven deze tijd liever 

hebben dat studieverenigingen met minder leden op excursie komen. Er volgt gelach. Tim 

zegt dat dit nog overlegt zal worden tijdens de volgende BEC vergadering. Sam vraagt of 

de BEC nog stappen gaat maken om het vol te krijgen. Martijn antwoordt dat nu we weer 

fysiek bijeen kunnen komen het ook makkelijker wordt mensen te motiveren. Gijs geeft 380 

aan dat er promotie geleverd kan worden tijdens de eerste Brainwave borrel. Tori geeft 

het advies om eerstejaars meer te betrekken. Michelle voegt hieraan toe de tweedejaars 

dan ook  betrokken kunnen worden. Martijn geeft wel aan dat dat lastig kan zijn omdat je 

ze niet vaak ziet. Marit vraagt of de inschrijvingen niet tot 45 zouden worden 

teruggebracht. Tim antwoordt dat dit in het  laatste promotiebericht is gezet. Marit vraagt 385 

of dat het dan alleen deze week nog kan inschrijven. Xander antwoordt dat er in principe 

langer kan worden gewacht.  

Martijn geeft vervolgens aan dat aanstaande vrijdag het AJW naar Maastricht 

gepland staat, nadat het nog een keer moest worden verplaatst door de 

coronamaatregelen. Martijn licht toe dat, waren we wel gegaan, dan had er niks te doen 390 

geweest vanwege de lockdown en hadden er problemen van gekomen. Gijs noemt dat er 

een fout op de slide staat, want het moet 2021/2022 zijn. Martijn weerlegt dit dat het wel 

2020 moet zijn. Xander noemt dat er wel een fout in staat, want het waren vier data in 

totaal, waarbij er drie zijn te komen vervallen.  

Martijn zegt ook dat de KoCo weer heerlijk heeft gekookt voor deze ALV en dat 395 

natuurlijk ook heeft gedaan voor de vorige ALV. Martijn voegt eraan toe dat er geen bacon 

bij de maaltijd zat. Sam vraagt waarom er geen bacon was. Martijn antwoordt dat we aan 

het milieu moeten denken en zo veel mogelijk vegetarisch moeten eten. Tori geeft aan dat 

ze het inschrijfformulier verwarrend vond omdat er of de optie was om niet mee te eten 

of de optie was voor een vegetarische maaltijd.  Tori raadt aan dat dit veranderd wordt 400 

naar wat er wordt gegeten met dan de vraag of degene die zich inschrijft mee-eet. Ben legt 

uit dat dit formulier een aangepaste versie is van degene die is gebruikt voor de wissel-

ALV waarbij hamburgers besteld waren en dat hij geen problemen heeft met het formulier 

omdat ja in alle gevallen overeenkomt met een vegetarisch maaltijd. Sam geeft aan dat dit 

Nadav-humor is. Martijn geeft aan dat dit een goed idee is voor de volgende ALV.  405 

Martijn noemt vervolgens dat de EJC een bowlingavond heeft georganiseerd die 

erg gezellig en druk bezocht was, helaas kon niemand van ons bestuur erbij zijn omdat er 

later die middag de oriëntatiemarkt was waar iedereen moest helpen met het 

voorbereiden. Ook stond er een schaatsactiviteit op de planning, echter kon deze niet 

doorgaan wegens de coronamaatregelen. Martijn noemt vervolgens dat de MAC een leuke 410 

activiteit gepland had staan waar er verscheidene sporten werden gedaan in het USC, 

waarna er in de oerknal een kleine borrel gegeven zou worden. Echter werd deze activiteit 

redelijk last minute gecanceld door nieuwe maatregelen. Martijn geeft aan dat hij bezig is 

met ervoor zorgen dat de MAC weer een MAC activiteit gaat organiseren. Sam vraagt of 
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de alternatieve uitspraak van MAC, voor Master Activities Committee, niet juist de 415 

correcte uitspraak is en daarom hier gebruikt moet worden. Martijn antwoordt dat dit 

inderdaad het geval is en dat hij zich blijft verspreken. Michelle geeft aan dat een snelle 

sociale activiteit wel leuk zou zijn en dat de masterleden dit graag willen, maar dat dit nu 

vooral vanuit de Chemunity komt. Perry zegt dat hij nu inhaakt voor het contact met de 

MAC, maar dat er weinig motivatie is vanuit hun leden. Sam zegt dat het raar is dat er wel 420 

mensen zijn die een activiteit willen maar dat er dan niemand is die de activiteit wil 

organiseren. Perry geeft aan dat masterleden naar hem kunnen worden doorverwezen 

als ze geïnteresseerd zijn om mee te doen. Tori noemt dat het kan worden aangehaald bij 

de Master FI. Martijn stelt dat dit een goed idee is maar dat de Master FI twee weken 

geleden was en dat dit er normaal bij staat. Martijn zegt dat er volgende keer wel meer 425 

nadruk op gelegd kan worden.  

Martijn noemt ook dat de VOLA ook een etentje gepland had voor alumni, maar dat  

deze ook weer geen doorgang kon vinden door de coronamaatregelen. Martijn vindt het 

jammer dat dit niet kon, maar dat het wel logisch is. Daarnaast noemt Martijn dat de CWAL 

het plan heeft om een bowlingavond te organiseren, maar dat de CWAL even wil wachten 430 

tot er meer mogelijk is met de coronamaatregelen. Martijn voegt hier aan toe dat het 

contact wel slecht loopt en binnenkort gaat vragen of er meer kan. Ook zal Martijn 

alternatieven vinden voor activiteiten voor actieve leden als de CWAL weinig wil 

uitvoeren. Rens vraagt wie er in de CWAL zit. Martijn antwoordt dat de CWAL bestaat uit 

Pim Broersen, Michael Doppert, Maartje van Rijn, Lars Overwater en Jelle Hofman, oftewel 435 

de ultra-ouwe lullen. Sam geeft aan wel respect voor hen te hebben maar geeft aan dat het 

waarschijnlijk niets gaat worden. Hij stelt een activiteit voor waarin iedereen twee 

biertjes meeneemt naar de Brainwave en daar dan een bierproeverij mee te houden. Sam 

voegt hieraan toe dat een uitje naar de bowlingbaan leuk is, maar dat dit wel geregeld 

moet worden. Rens vraagt of de SLA ook iets krijgt van het budget van de CWAL als het 440 

wordt opgesplitst. Martijn antwoordt dat dit goedkomt. Floris haakt in op wat Sam zegt 

en dat de CWAL vorig jaar bestond uit ouwe lullen die er niet altijd evenveel tijd voor 

vrijmaakte. Hij geeft aan dat het niet handig is om de CWAL op te vullen met masters aan 

het eind van hun opleiding of PhD’ers die oud-lid zijn. Floris zegt dat het misschien een 

beter idee is om jongere enthousiastere leden te vinden. Michelle vindt het beter om ouwe 445 

lullen in de CWAL te hebben maar dat er beter gekeken moet worden dat ze hier tijd voor 

hebben. Sam vraagt of er iemand in de CWAL wil. Er volgt gelach.  

Martijn noemt vervolgens dat Chemunity ook een rustige kick-off activiteit heeft 

gehad voor de eerste brainwaveborrel. Ook is er deze week de 2e activiteit, Meet your 

PhD’er. Martijn geeft daarnaast nog aan dat er in het begin van het jaar geprobeerd is de 450 

commissieavond samen te voegen met de meet the freshmen borrel, echter is al 

besproken op de vorige ALV dat dit geen enorm succes was. Nu er uitzicht is op borrelen 

in de brainwave wil het bestuur opzoek gaan naar een manier voor een nieuwe 

commissieavond met misschien eindelijk de tapcursus om zo toch meer leden te 

activeren. Floris vraagt wie de activiteit op 16 februari regelt nu Arthur er niet bij kan zijn. 455 

Martijn geeft aan dat Arthur dit normaal regelt maar het is lastig peilen wat hij doet. 

Michelle kaart aan dat Arthur er een lange tijd is uit geweest en dat wat er is weggevallen 

is opgevangen door Lotte en Michelle. Michelle voegt toe dat Arthur nu wel weer dingen 

doet en als het goed is aanwezig is bij de activiteit morgen. Martijn noemt hierbij wel dat 

het lastig peilen is of dit kan gezien hij er vandaag ook niet bij kon zijn. Floris vraagt wie 460 
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van het bestuur het opvangt van Arthur als Arthur het niet kan. Michelle antwoordt dat 

het dan wordt opgevangen door de andere leden van Chemunity en dat de activiteit 

gewoon doorgaat. Martijn zegt tegen Michelle dat het bestuur gevraagd kan worden voor 

extra handen als dit nodig is.  

Martijn gaat door naar de commissiemarkt. Hij noemt dat dit geen groot succes 465 

was omdat het niet goed genoeg gepromoot was en niet goed genoeg over was 

gecommuniceerd naar de commissies. Martijn noemt dat het bestuur nu wil kijken wat er 

gedaan kan worden om commissies te promoten. Martijn noemt dat de tapcursus er ook 

nog aan zal komen gezien deze ook nog niet is geweest vanwege de sluiting van de 

Brainwave.  470 

Martijn kondigt aan dat nu de commissies worden besproken die niet direct 

activiteiten organiseren en begint bij de ICT-commissie. Martijn zegt dat de ICT-

commissie in het afgelopen jaar alle foto’s uit het fotoboek van de website heeft moeten 

halen. Er wordt nu gekeken of er een plug-in is waar de foto’s op een externe locatie 

kunnen worden opgeslagen maar zichtbaar zijn via de fotoboekpagina. Ook zegt Martijn 475 

dat er wordt  gekeken naar de kinderziektes van de iPad zodat deze zo soepel mogelijk 

werkt. Martijn bedankt ICT-commissie voor al het werk dat ze hebben geleverd voor het 

verminderen van de gebruikte opslagruimte aan foto’s van activiteiten. Er volgt applaus. 

Nu wordt er gezocht voor een alternatief voor de foto’s. Jari noemt dat er een plan is voor 

een alternatief voor de foto’s, welke het extern opslaan van de foto’s betreft op een server. 480 

Hierbij wordt dan een plug-in gebruikt die toegang geeft tot de foto’s via de website, maar 

deze plug-in werkt nog niet. Martijn noemt ook nog dat de nieuwe iPad app er is en dat er 

tweemaal problemen waren met de functies van de app waar de ABC penningmeester nog 

problemen van ondervindt. Sverre bevestigt dit. Joost vraagt wat er voorlopig gedaan 

moet worden met de foto’s genomen tijdens activiteiten. Jari vraagt of er geen ruimte 485 

meer is op de SD kaart. Joost geeft aan het te willen weten voor de lange termijn. Jari zegt 

dat het extern en toegankelijk opslaan van de foto’s nu bovenaan de prioriteitenlijst van 

de ICT-commissie staat, maar dat voor nu de harde schijf gebruikt kan worden. Tori 

bevestigt dat er een harde schijf is waar de foto’s op kunnen. Sam geeft aan dat de AUX-

kabel kut is. Martijn geeft aan dat de ICT-commissie op dit moment werkt aan een 490 

oplossing hiervoor. Jari geeft aan dat hij het mooi zou vinden als een zeker lid van de ICT-

commissie hardware gaat uitzoeken. Er volgt gelach. Martijn geeft aan dat dit besproken 

wordt op de eerstvolgende ICT-commissievergadering.  

Martijn geeft ook aan dat het eerste blad alweer is uitgegeven en dat hij de 

artikelen die erin stonden erg leuk vond. Hij kijkt daarom ook uit naar het 2e blad waar 495 

de bladcommissie nu mee bezig is. Sam vraagt of de fysieke oplage is toegenomen of dat 

de digitale bijlage is toegenomen. Martijn kan hier niets over zeggen. Ben kan dit wel, maar 

daarvoor moet hij het hebben geteld. Ben heeft de exacte getallen niet vastgelegd, dus hij 

kan er ook niets over zeggen. Er volgt gelach. Sam geeft aan dat het leuk zou zijn om dit 

bij te houden.  500 

Martijn noemt ook dat er binnen de PromoCie nu verantwoordelijken voor 

commissies aangewezen zodat de rolverdeling binnen de PromoCie zelf duidelijker is. Ook 

is er meer van Facebook afgestapt en wordt er getracht LinkedIn meer te gebruiken. 

Martijn geeft aan dat er praktisch niets meer op Facebook gezet. Joost geeft aan dat alleen 

de grote activiteiten er nog opkomen. Rens merkt op dat de ALV wel op Facebook staat. 505 

Er volgt gelach. Martijn geeft aan dat deze trend met Facebook wordt doorgezet. Floris 
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vraagt of er minder fouten gemaakt kunnen worden met het posten van teksten, want hij 

merkt zelf vrij vaak dat er teksten worden gepubliceerd, vervolgens verwijderd en 

aangepast worden. Martijn antwoordt dat hier beter op gelet kan worden. Tori sluit zich 

aan bij Floris op zijn punt en Tori noemt ook dat het taalgebruik soms bitchy overkomt. 510 

Joost is het hiermee eens. Michelle wil een compliment geven voor het feit dat het 

zesenzeventigste bestuur meer gebruik maakt van LinkedIn, maar sluit zich wel aan bij 

Tori dat er goed gelet moet worden op wat er op LinkedIn verschijnt. Michelle voegt 

hieraan toe dat het leuk is om de cursussen online zetten.  

Martijn begint dat er twee vertrouwenspersonen zijn, die hiervoor een cursus 515 

hebben gevolgd, bij het ACD. Hij stelt dat het bestuur hier verheugd over is, omdat het 

belangrijk is dat ACD’ers die ergens mee zitten ook een plek hebben om hun verhaal te 

doen. Martijn zegt daarna dat er een feedbackdocument is gemaakt en het plan is om zo 

snel mogelijk de feedbackmomenten tijdens vergaderingen van commissies te laten 

plaatsvinden. Martijn noemt tot slot dat de mensen die konden vanuit bestuur en de ABC 520 

hebben een BHV cursus gevolgd en dat er binnenkort een social safety cursus aan van de 

VU. Martijn geeft vervolgens aan graag anderen mensen en vooral de ABC mee te willen 

nemen in deze cursus als dat mogelijk is. Joost noemt dat het inderdaad handig is om de 

ABC hierbij te betrekken. Tori vraagt of de ABC de verantwoordelijke tapcursus gaat doen, 

nu er weer fysiek geborreld kan worden. Perry antwoordt dat de ABC het certificaat 525 

hiervoor al heeft. Joost haakt hier op in en noemt dat er gewoon nog niet getapt kan 

worden. Martijn voegt hieraan toe dat de VIA wel weer is gaan borrelen. Sam vraagt of het 

bestuur onderling al feedback heeft uitgewisseld. Martijn antwoordt dat er al eenmaal 

feedback is uitgewisseld, maar dat het plan voor staat om dit nogmaals te doen met een 

extern, onafhankelijk lid.  530 

 

8. Halfjaarlijks verslag ABC 
Perry geeft aan dat hij blij is dat de aanwezigen aanwezig kunnen zijn op de ALV en dat 

hij voor hen het halfjaarverslag van de ABC gaat presenteren. Hij begint met dat de ABC 

in de eerste helft van het jaar een aantal activiteiten en borrels heeft georganiseerd. Hij 535 

noemt ook dat dit minder activiteiten zijn dan verwacht als gevolg van de implicaties die 

de COVID-19 pandemie met zich mee bracht.  

Perry zegt vervolgens dat de nieuwe en oude ABC samen een voetbaltoernooi 

hebben georganiseerd in de eerste week van het jaar. Perry voegt hier aan toe dat de 

opkomst vrij matig was, maar dat iedereen wel een winnaar was. Perry noemt vervolgens 540 

dat de eerste borrel van het jaar, de openingsborrel, georganiseerd werd op woensdag in 

de Oerknal, waar ook een aantal andere borrels georganiseerd zijn, zoals de meet the 

freshmen borrel. Joost vraagt of Perry iets beschrijvender kan praten en Joost mist een 

terugkerend fenomeen. Floris licht toe dat dit de “Blije Erik”-foto’s zijn. Perry geeft aan 

dat Erik er niet altijd was, waardoor de “Blije Erik”-foto’s niet op de slide staan. Perry gaat 545 

door en noemt vervolgens dat de ABC een borrel heeft kunnen organiseren in de 

Brainwave, de Back to the Brainwave borrel. Perry omschrijft de borrel als een daverend 

succes vanwege de grote opkomst, bestaande uit veel leden, PhD’ers en professoren van 

onderzoeksgroepen en zelfs een groep IT studenten die na hun tentamen besloten aan te 

sluiten. Tori vraagt of er nog een ABC bedrankt komt. Er volgt gelach. Martijn antwoordt 550 

dat deze er komt.  
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Perry gaat door naar de ABC activiteiten en geeft aan dat hij hoopt dat de SLA 

helemaal los zal gaan over het lustrum feest bij het SLA verslag. Er volgt gelach. Perry gaat 

door naar de eerste activiteit van de nieuwe ABC, de spelletjesavond in de Maslow, waar 

Perry aan toe voegt dat er ook een grote groep nieuwe masterstudenten aanwezig was. 555 

Ook noemt Perry dat er weer een borrel was in de Brainwave na de oriëntatiemarkt die 

zojuist door Martijn is besproken. Perry sluit de fysieke activiteiten af met dat deze borrel 

ook de laatste fysieke borrel was voor nu, wederom vanwege de COVID-19 pandemie. 

Perry bespreekt vervolgens de online activiteiten, waarbij hij noemt dat de ABC een online 

knutselactiviteit organiseerde. Perry legt nadruk op het feit dat dit “knutselen met Gijs” 560 

was en legt uit dat er tijdens de activiteit wollen sneeuwpoppen zijn gemaakt. Perry 

verontschuldigt zich voor het gebrek aan een sneeuwpop foto want zijn sneeuwpop was 

mislukt. Lucas noemt dat de zijne ook mislukt was en klaagt dat de instructies niet 

duidelijk waren. Gijs komt erachter dat hij geen foto’s van zijn sneeuwpop heeft 

opgestuurd naar de ABC. Perry noemt tot slot dat de ABC een online pubquiz heeft 565 

georganiseerd, waarbij ook de zusjesbesturen van Proton, Alembic en Chemische Binding 

aanwezig waren, en dat de aanwezige ACD-leden had gewonnen. De ABC klapt voor 

zichzelf. Perry noemt dat we, als gevolg hiervan, nog steeds hun padelstaf hebben. Gijs 

vraagt of de winnaars nog een prijs krijgen. Perry antwoordt dat ze nog een prijs krijgen 

en dat dit besproken is tijdens een ABC vergadering waar Gijs bij was.  570 

Floris vraagt om een Brainwave-update. Perry geeft een update en noemt dat de VIA 

weer geborreld heeft en dat er tijdens de borrels iedereen nog een vaste zitplaats moet 

hebben. Martijn geeft aan dat Floris meer een algemene update bedoelde over Stichting 

Brainwave en Martijn noemt de nieuwe bierleverancier als voorbeeld. Floris geeft aan het 

ook prima te vinden als er over borrels gepraat wordt en vraagt Martijn Perry niet te 575 

onderbreken. Perry gaat door en zegt dat er dus weer fysiek geborreld kan worden. Er 

rinkelt glas ergens achterin de zaal en dat wordt gevolgd door gelach. Martijn eist orde in 

de zaal. Perry gaat na deze onderbreking weer door en noemt dat het bestuur van 

Stichting Brainwave wisselt in maart. Perry noemt ook dat er nu Grolsch getapt in plaats 

van Jupiler. Perry noemt ook dat we nu 50 liter fusten hebben. Joost noemt dat we ook 20 580 

liter fusten hebben die goedkoper zijn. Sam vraagt of het allemaal 20 liter fusten zijn. 

Martijn antwoordt dat het eigenlijk 19,5 liter fusten zijn. Perry noemt ook dat de 50 liter 

fusten eigenlijk 49,5 liter fusten zijn.  

Perry gaat door en geeft aan dat de fysieke toestand van de Brainwave op dit moment 

in slechte toestand is omdat gebouwbeheer dacht dat schimmel van de muren afschrapen 585 

een effectieve manier is van ontschimmelen. Perry noemt dat hier nog steeds achteraan 

gegaan wordt. Sam wil zijn complimenten uiten naar de PromoCie voor de posters. Hij 

vindt dat de posters er mooi uitzien. Er volgt applaus. Perry geeft aan dat er inderdaad 

veel mooie posters zijn gemaakt en noemt dat een zeker oud-PromoCielid een hele mooie 

poster heeft gemaakt voor de meet the freshmenborrel. Sam noemt dat hij die heeft 590 

gemaakt. Floris vraagt wat de ABC gaat doen nu er nieuwe maatregelen aankomen. Perry 

antwoordt dat Joris Flesch geen problemen meer heeft met het organiseren van borrels 

omdat de horeca weer open mag en dat wij ons aan de regels van de horeca moeten 

houden. Perry noemt dat de ABC en het bestuur vrij steng moeten optreden tegen 

overtredingen van de coronamaatregelen, iets waar de ABC en de VIA oorspronkelijk geen 595 

zin in hadden, maar dat het wel goed ging bij de afgelopen VIA-borrel. Perry sluit af met 

dat er volgende week vrijdag 25 februari een borrel georganiseerd zal worden. Martijn 
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noemt dat er vanavond ook nog een persconferentie gegeven wordt met allerlei 

aankondigingen en dat vaste zitplaatsen en mondkapjes niet meer nodig zijn. Martijn 

voegt hieraan toe dat de Brainwave als horeca gerekend wordt. Floris vraagt wat er 600 

gebeurt als er geen borrel georganiseerd wordt en stelt voor om wel activiteiten in de 

Brainwave te organiseren. Anne-Fay noemt dat dit een goed idee is, maar dat er nu iets 

anders georganiseerd gaat worden. Jari vraagt of het bestuur weet hoe goed VIA zich aan 

de regels heeft gehouden. Perry antwoordt dat het bestuur wel een paar keer heeft 

moeten optreden als politie, maar dat er geen geklaag was vanuit gebouwbeheer.  605 

 

9. Financieel halfjaarverslag ACD 
Martijn kondigt aan dat Sverre presenteert omdat Arthur er niet is en bedankt hem er 

alvast voor. Er volgt applaus. Martijn deelt mee dat het wel iets lastiger wordt met vragen 

en noemt dat Marit anders ook een paar van de vragen die opkomen zou kunnen 610 

beantwoorden.  

Sverre geeft allereerst de mededeling dat hij de onderdelen inkomsten, uitgaven 

en de balans zal afgaan en dat vragen kunnen worden gesteld tussen deze onderdelen. 

Sverre begint vervolgens met de inkomsten en noemt dat er voor de ledeninstroom één 

bachelorlid meer is dan begroot en eenentwintig masterleden minder. Sverre herinnert 615 

de ALV eraan dat deze getallen de instroom van februari nog niet bevatten. Sverre zegt 

vervolgens dat er qua ledenbijdrage €1405,88 is gerealiseerd ten opzichte van de 

€1631,40 begroot. Sverre gaat vervolgens door naar de subsidies en noemt dat er nog 

maar €1620,42 is ontvangen van de verwachtte €4833,-, waarbij de subsidie enkel is 

geleverd vanuit de UvA. Daarnaast is er nog geen gebruik gemaakt van de subsidie voor 620 

het aankopen van spullen voor de VU-verenigingskamer. Sverre sluit de inkomsten af met 

dat er tot nu toe slechts €40,- is binnengekomen aan donaties van de €100,- begroot, dat 

de VOLA-betalingen later pas komen omdat deze pas in januari worden overgemaakt naar 

de ACD-rekeningen, iets wat geldt voor de handmatige overmakingen en de automatische 

incasso’s, en dat de acquisitie op dit moment €1711,96 bedraagt waarvan €486,96 vanuit 625 

Bol.com. Sverre geeft tot slot nog aan dat de ABC bijdrage later pas komt. 

Sverre geeft aan dat de winst/verliesrekening en de balans groter zijn gemaakt dan 

dat het al was. Martijn voegt hieraan toe dat Arthur het nog kleiner had neergezet. 

Michelle stelt anders de slide van de website te gebruiken. Martijn gaat daar naar kijken. 

Sam geeft aan dat de versie op de website andere getallen bevat dan de versie die op de 630 

slides is gepresenteerd. Martijn bevestigt dit en noemt ook dat het vooral de acquisitie 

betreft. Sverre geeft aan dat er iets is misgegaan en dat hij ervan uitgaat dat de juiste versie 

op de site verschijnt. Ben zegt dat de juiste versie op de website komt.  

Sverre gaat vervolgens door met de uitgaven en begint met dat er €130,95 is 

gerealiseerd voor de bestuurskleding ten opzichte van €277,27 die is inbegroot. Perry 635 

noemt dat dit nog goedkoper gerealiseerd is omdat de factuur voor de bedrukking die Ben 

uit eigen zak heeft betaald nog niet aan Ben is terugbetaald. Martijn bevestigt dit en Sam 

noemt dat dit met alle binnengekomen facturen zo is. Sverre vraagt of het bedrag voor 

bestuurskleding dus nog gaat oplopen. Sam bevestigt dit. Voor het drukwerk noemt 

Sverre dat de constitutiekaarten pas na 31 december zijn betaald, waardoor deze niet op 640 

de halfjaarlijkse realisatie staan. Sverre geeft ook aan dat er voor de kantoorartikelen op 

dit moment kleine bedragen zijn gerealiseerd, waaronder voor punaises en nietjes. 

Vervolgens zegt Sverre dat de representatie bestaat uit de constitutieborrel, welke lager 
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is uitgevallen, en de overige kosten, bestaande uit de stickers, de biertjes na de ALV en de 

burgers voor de wissel-ALV. Sverre legt uit dat Amstelhaven op locatie zei dat ze 645 

meegenomen drank wilde meerekenen in hun berekening, maar vervolgens veel 

meegebrachte flessen niet in rekening brachten. Daarnaast noemt Sverre dat de LEC en 

de BEC nog niets hebben gerealiseerd.  

 Sverre gaat vervolgens door naar de vaste lasten en noemt dat de gerealiseerde 

bankkosten nog laag zijn omdat er de komende maanden nog afschrijvingen hiervoor 650 

moeten komen. Daarnaast zegt Sverre dat de penningsoftware iets goedkoper is 

uitgevallen, er nog geen verzekeringskosten zijn gerealiseerd en dat de pinautomaat 

minder gerealiseerd is wegens de Zettle-perikelen aan het begin van het jaar en de 

lockdowns. Sverre geeft daarna aan dat het ASVA-lidmaatschap goedkoper is uitgevallen 

dit jaar, dat de hosting voor de website evenveel heeft gekost als is begroot en dat de 655 

developers licentie lager uitvalt voor nu. Voor de vaste lasten noemt Sverre tot slot dat 

Google drive iets goedkoper is uitgevallen en dat de realisatie voor de plug-ins van de 

website iets hoger is omdat er plug-ins waren die niet waren inbegroot maar wel onder 

vaste lasten vallen. Dit zijn de plug-ins voor de agenda en de Engelse website.  

 Sverre gaat vervolgens door naar de ACiD, waar nog niets voor is gerealiseerd. 660 

Martijn noemt dat dit ook iets is wat door hem is betaald. Michelle geeft aan dat er 

inderdaad wel degelijk kosten voor het eerste blad zijn gemaakt want de eerste oplage 

van het jaar is er al uit. Martijn voegt aan zijn uitspraak toe dat we net pas bij de rekening 

kunnen. Jari noemt dat plug-ins voor de ICT-commissie hoger is omdat er meerdere plug-

ins zijn bijgekomen. Sam geeft aan dat plug-ins en ICT-commissie nog wel moet worden 665 

uitgespit. Jari geeft aan dat er is geschoven in vaste lasten ICT en dat het belangrijk is dat 

duidelijk is wat waar staat. Sam bevestigt dit en zegt dat een nieuwe plug-in geen vaste 

last is en dat dit door de ICT-commissie moet worden uitgezocht.  

Sverre gaat door en noemt dat de betalingen voor de EJW na 31 december zijn 

uitgevoerd, er door de ICT-commissie tot nu toe €4,14 is gerealiseerd, er nog niets is 670 

gerealiseerd door de EJC, de MAC en de CWAL en de AJW hoger is uitgevallen in verband 

met de lockdowns en het moeten verplaatsen van de datum waardoor er betaald moest 

worden voor de overnachtingen in november. Sverre noemt vervolgens dat de KoCo 

€9,51 heeft gerealiseerd en dat de PromoCie, de DecoratieComissie, het 

buddyprogramma en de VOLA tot nu toe nog niets hebben gerealiseerd. Sverre gaat door 675 

naar de laatste twee onderdelen van de uitgaven: de reserveringen en onvoorzien. Voor 

de reserveringen noemt Sverre dat deze later pas gerealiseerd worden en geeft tegen 

Floris aan dat hij eerst de creditkant van de winst/verliesrekening doorneemt voordat er 

vragen kunnen worden gesteld. Voor onvoorzien noemt Sverre dat er veel geld staat bij 

onvoorzien doordat er volgens SnelStart veel voorraad mist. Sverre zegt dat Arthur hem 680 

had verteld dat deze grote bedragen veroorzaakt zijn door SnelStart en dat Sverre samen 

met de KasControleCommissie en met Arthur gaan kijken wat er mis is gegaan met de 

voorraadtelling. Sverre voegt hier wel aan toe dat er niet netjes is boekgehouden en dat 

het enkel zo lijkt dat er veel voorraad is afgeschreven, maar dit gewoon niet zo is. Sverre 

geeft aan dat er zometeen ook nog een overzicht komt voor de voorraadtelling en dat deze 685 

ook niet lijkt te kloppen. Rens vraagt of onvoorzien nu enkel de correcties bevat of ook de 

uitgaven van de open dag van 2019. Sverre antwoordt dat dit alleen de correcties zijn. 

Michelle had van Bente doorgekregen dat Bente het grote bedrag bij de chemnotes niet 

vond kloppen. Sverre licht toe dat hij een jaarrekening heeft geopend met het inventaris-
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document ernaast en dat er gecorrigeerd is ondanks een verkoop. Sam voegt hieraan toe 690 

dat er een Zettle-betaling was die op een tussenrekening stond en dat daaruit niet gehaald 

kon worden wat er precies gekocht was, maar dat daar uiteindelijk wel informatie over is 

gekomen. Martijn noemt dat deze Zettle-betaling in ieder geval nog een molecuul 

bouwdoos bevatte. Floris vraagt of dit nog invloed heeft op btw-afdracht. Sverre 

antwoordt bevestigend. Floris noemt dat Bart nog wilde vragen of er ook helemaal geen 695 

activiteiten met het buddyprogramma zijn uitgevoerd omdat er geen uitgaven daarvoor 

waren. Martijn antwoordt dat er inderdaad nog niets mee is gedaan, hoofdzakelijk omdat 

dit ook onder Arthur viel en het erg lastig is voor de rest van de bestuursleden erg lastig 

is het over te nemen. Michelle vraagt of er wel gecontroleerd is of er nog aanmeldingen 

waren voor het buddyprogramma en vraagt ook of de personen die zich hebben 700 

aangemeld op de hoogte zijn gesteld. Martijn antwoordt dat daar nog niet naar is gekeken. 

Rens deelt mee dat het wel handig is om de declaraties te boeken als crediteuren ondanks 

dat er nog geen toegang is tot de rekening. Sverre noemt dat de crediteuren lijst nog 

gepresenteerd moet worden. Martijn antwoordt dat er nog een aantal formulieren nog 

niet zijn ingevuld. Rens geeft aan dat dat niet erg is, want declaraties zijn geen crediteuren 705 

als de declaraties nog niet zijn ingediend. Sverre zegt het wel te snappen als men hun 

declaraties wachten. Martijn zegt dat hij dit niet wist. Michelle noemt dat Bente nog wil 

vragen waarom er twee verschillende bedragen staan bij de acquisitie. Ben antwoordt dat 

dit een fout is. Sverre antwoordt dat dit ook een fout is vanuit een vorig jaar. Martijn licht 

toe dat er onduidelijkheid was over de vraag of de factuur voor de Shell-excursie al 710 

betaald was. Siza komt binnen en er volgt applaus. Sam noemt dat dit een fout is die er op 

het laatste moment is ingeslopen. Sverre voegt toe dat er wel is doorgerekend met het 

correcte bedrag. Sverre sluit de uitgaven af met dat er tot nu toe €1705,34 winst is 

geboekt.  

Sverre gaat door naar de balans. Hij begint met de debetkant en geeft aan dat er 715 

nog steeds €447,96 in kas is en dat er €10.236,27 op de ACD-betaalrekening staat. 

Daarnaast zegt Sverre dat er €27.245,41 op de spaarrekening staat. Sverre gaat door en 

zegt dat er op dit moment €2759,12 staat voor debiteuren, uitgesplitst over €1603,25 op 

de beginbalans en €1119,25 op acquisitie. Sverre noemt daarnaast nog dat er €127,46 

staat voor btw te vorderen laag, waarvan €5,- een correctie is van de ABC op de 720 

belastingaangifte van Q3, €334,10 is voor btw te vorderen hoog, er nog €4025,60 is aan 

voorraad en er tot slot nog €21,17 is aan kruisposten van de open dagactiviteit bij de UvA 

waarvoor is betaald door ons. Ben vraagt of er nu vragen gesteld kunnen worden over de 

debetkant. Sverre antwoordt dat dat nu kan. Sam vraagt of de beginbalans toegelicht kan 

worden. Sverre noemt dat dit debiteuren uit het vorige boekjaar zijn. Sam licht toe dat dit 725 

oude acquisitie is.  

Sverre gaat door naar de creditkant en noemt dat er op dit moment €31.172,82 aan 

eigen vermogen is en €2.571,18 aan reserveringen is. Daarnaast is er op dit moment 

€409,70 voor de post crediteuren, waarvan €98,33 voor de beginbalans is, €187,77 voor 

ingediende declaraties, €15,- voor het SLA symposium, €103,60 voor de ABC rondom het 730 

AJW en tot slot nog €5,- als correctie voor de belasting van kwartaal drie. Sverre geeft aan 

dat er nog €5,18 is aan af te dragen btw laag, €1077,72 aan af te dragen btw hoog en €49,- 

aan btw van vorige jaren. Sverre noemt dat er ook nog €276,- is voor de belastingdienst 

en dat er een post van €835,89 is opgedoken op de beginbalans waarvan niemand precies 

weet waarvoor dit is. Sverre sluit af met dat er €2789,50 is voor de verkopen via Zettle en 735 
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€1,10 omdat iemand een chocomel besloot af te rekenen door het geld naar de ACD-

rekening over te maken in plaats van naar de ABC rekening. Floris meldt dat Bart nog een 

vraag had en vraagt namens Bart waarom de btw vorig jaar nog op de balans staat, 

ondanks dat die al betaald is. Sverre antwoordt dat hij deze post niet weg kreeg en dat 

Bart vorig jaar hetzelfde probleem had en toen deze oplossing had gebruikt om het op te 740 

lossen. Tori geeft aan dat er heel mooi SLA op de balans staat, maar de SLA geen idee heeft 

wat het inhoudt. Sverre vindt het heel interessant en dat er vooral contact opgenomen 

moet worden met Arthur. Marit licht toe dat dit een kaart was die verkeerd is 

overgemaakt voor het SLA-feest en dat Rens weet dat het op de SLA rekening staat. Sverre 

geeft tot slot nog aan dat de post ABC beginbalans een crediteur is van het ACD, maar dat 745 

er nergens te vinden is waarom dat bedrag moest worden overgemaakt. Sverre licht nog 

verder toe dat dat bedrag er al twee jaar staat en het ook niet terug te vinden is in de ABC 

rekening. Marit heeft twee jaar geleden gevraagd waarom de ABC geld zou krijgen, maar 

dat niemand wist waarom het niet op de ABC realisatie staat en waarom die overdracht 

van liquide middelen moest plaatsvinden. Tori vraagt waarom het bedrag dan niet kan 750 

worden weggestreept. Sam antwoordt omdat dat boekhoudkundig niet zomaar kan. Rens 

geeft aan dat het volgens hem belastinggeld is. Sverre zegt dat dit moet worden uitgezocht, 

maar dat er destijds grotere problemen waren. Xander vraagt of dit probleem wegvalt bij 

het samenvoegen van de rekeningen. Sverre bevestigt dit.  

 755 

10. Financieel halfjaarverslag ABC 
Martijn geeft aan dat Sverre mag blijven staan. Er volgt applaus. Sverre vraagt of het 

financieel halfjaarverslag van de ABC wel goed leesbaar is. De aanwezigen antwoorden 

dat ze het daadwerkelijk kunnen lezen. Sverre begint met de inkomsten en de uitgaven. 

De voorraad en fusten zijn aan beide kanten een stuk lager dan begroot door de 760 

lockdowns. De bankkosten zijn door weinig transacties ook laag. De activiteiten zijn nog 

niet alle uitgegeven bedragen, omdat dit tot 31 december 2021 gaat. Sverre licht ook toe 

dat er nog wat van de knutsel workshop ontbreekt en dat het schaatsen er nog bijkomt en 

dat men zich nog kan inschrijven voor het schaatsen. Sverre zegt ook nog dat de 

tapperscursus nog gepland stond, maar dat de borrel er maar niet kon komen. Het feest 765 

was er ook nog niet gekomen en hetzelfde geldt voor FLUX. Sverre noemt ook dat de 

afschrijvingen van de voorraad zijn gedaan zoals gepland en dat de inschatting hiervoor 

redelijk was.  Sverre licht vervolgens toe dat de transactiekosten pas komen nadat Zettle 

het geld hiervoor heeft overgemaakt en dat Onvoorzien hoog is door een correctie op het 

pofsysteem na de voorraad.  770 

Sverre noemt dat de correctie op het pofsysteem later meer overeen komt, dat de  

correctie op voorraad en statiegeld volgt onder andere uit het verplaatsen van statiegeld 

vanuit een winst/verlies rekening naar de balans à €145. Verder zegt Sverre ook dat 

statiegeld niet meer geteld wordt als het object waarover statiegeld is gerekend onderdeel 

wordt van het meubilair. Sverre noemt hierbij kratten van de Albert Heijn en die onder de 775 

banken als voorbeelden. Daarnaast noemt Sverre dat de voorraad in het VU-hok ook niet 

is mee gerekend omdat er geen ABC leden waren op de VU ten tijde van de jaarwisseling. 

Sam vraagt of de Zettle-overdracht die bij agendapunt 9 is besproken hier ook bij zit. 

Sverre antwoordt dat die alleen bij het pofsysteem zit en dat hij hier nog op terug komt. 

Sverre legt uit dat de rest van het bedrag neerkomt op gestolen lege bierflesjes, 780 
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gesneuvelde flessen en andere standaard posten. Sverre sluit de winst/verliesrekening 

met een verlies €879,33.  

Perry vraagt wat “Sambuca gooien” inhoudt. Sverre noemt dat iemand een fles 

sambuca heeft laten sneuvelen. Floris vindt het leuk, maar de realisatie komt op de 

website en dit is niet al te formeel. Sverre belooft het aan te passen. Lucas stelt voor dan 785 

ook direct “lid koopt chocomel” te veranderen. Floris geeft aan dat dat wel een transactie 

was. Anne-Fay vraagt of er een post “breuk” toegevoegd kan worden. Sverre antwoordt 

dat hij het hier met de KasCo over heeft gehad en dat daar uitkwam dat de meer de 

realisatie wordt uitgewerkt, de eerder het opvalt dat bedragen niet kloppen. Sverre denkt 

wel dat er nauwlettender moet worden gelet op het stukgaan of over datum gaan van de 790 

voorraad. Sverre stelt voor om de ABC een krat te laten gebruiken om over datum 

voorraad in te deponeren om zo dit goed te kunnen afboeken. Daarnaast geeft Sverre aan 

dat er dan ook een pofaccount komt voor afschrijvingen om op die manier meer inzicht te 

behouden op deze post bij borrels. Sverre noemt om dit onderdeel af te sluiten dat er ook 

een periode was waarin de Zettle niet werkte waardoor pofbewerkingen op het bord 795 

moesten worden geschreven. Martijn vraagt of dit dan ook tapverlies zal bevatten. Sverre 

antwoordt dat er niet kan worden berekend hoeveel tapverlies er is gemaakt tijdens een 

borrel en dat dat dus niet zal worden meegenomen op deze post en dan tappen een eigen 

post is en het tapverlies makkelijk op het eind kan worden berekend. Joost noemt dat er 

nog een typefout in de realisatie staat, namelijk “pofysteem”. Sverre zal dit aanpassen. 800 

Rens geeft aan dat korting op inkomsten niet zo zeer een inkomst is. Sverre noemt dat 

hier al over is gesproken tijdens een eerdere ALV. Toen is er besloten om de korting op 

inkoop als inkomst te rekenen. Sverre licht toe waarom het ook boekhoudkundig beter is. 

Rens stelt voor het dan “correctie op de voorraad” te noemen. Sam sluit zich hierbij aan. 

Sverre merkt op dat deze post al gebruikt wordt.  805 

 Sverre licht toe dat er een factuur is binnengekomen voor de iPad en dat Sverre 

denkt dat dit waarschijnlijk voortkomt uit een communicatiefout. Sverre licht toe dat de 

iPad namelijk bij het uitlezen van een post omzet en een post BTW splitste en dat deze 

twee bedragen samengevoegd horen te worden. Sverre legt ook uit hoe belasting werkt 

en dat de bedragen vanwege deze fout niet kloppen omdat er omzet is gerekend op 121 810 

% en dat er daarover nog 21 % btw is gerekend. De BTW post is daarom nutteloos voor 

de penningmeester. Sverre uit zijn wens dat deze bedragen correct gesplitst kunnen 

worden. Sverre noemt ook dat dit is aangepast in SnelStart, maar dat dit voor de facturen 

te laat kwam. Perry noemt dat dit in de boeken opgelost kan worden, maar dat dit 

betekent dat de realisaties moeten worden uitgestemd, wat meer moeite is dan de winst 815 

die het oplevert.  

 Sverre gaat vervolgens door met de balans. Hij gaat ervan uit dat iedereen zich 

netjes heeft verdiept in de stukken. Hij begint met dat er voor €282,68 mensen meer in 

de min staan dan in de plus in het pofsysteem en dat €90,- hiervan HIMS is. Hij geeft aan 

dat mensen hiervoor zullen worden gemaild zodra het mailsysteem is gekoppeld aan het 820 

pofsysteem. Dan zullen Sverre en Perry hiervoor gaan mailen. Daarna gaat Sverre door 

over de nog te ontvangen voorraad van ’T ij. Sverre noemt dat degene verantwoordelijk 

voor de inkoop hiermee bezig is. Volgens Sverre zijn fusten op dit moment nog verlies, 

maar er wordt nog aan het eind van het jaar een correctie uitgevoerd met de hectoliter 

korting. Sverre licht toe dat we meer korting krijgen als we meer bier afnemen, maar er 825 

geen idee hoeveel de hectoliterkorting is. Sverre denkt dat de korting waarschijnlijk het 
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laagst mogelijke bedrag wordt. Sverre noemt dat de post “Zettles” de eerdergenoemde 

post is, dat goedkoopblikjes, een bedrijf dat drankjes in blik aanbiedt, binnen is maar dat 

dat een creditfactuur is en dat ze die maar niet wilde betalen en dat dit geregeld is. Sverre 

noemt ook dat de correctie op de belasting daarnet besproken is en dat er een lid was dat 830 

chocomel kocht, maar het naar de ACD rekening overmaakte. Sverre licht toe dat “nog te 

ontvangen btw” de btw is over Q4, “belastingdienst” een post is die aan het eind van het 

jaar weer verdwijnt en ontstaat door de belastingaangifte, “kruisposten” voor het AJW is 

en dat het resultaat daaronder stond. Sverre gaat erg snel door de creditkant, maar gaat 

er van uit dat iedereen de halfjaarlijkse realisatie ABC op de website heeft gelezen. Floris 835 

vraagt namens Bart waarom er nog “te ontvangen voorraad staat”. Sverre antwoordt dat 

dit de bestelling van ’T Ij is. Floris vraagt verder ook waarom “kruisposten” zo in de balans 

staat. Sverre legt uit de kruisposten pas weer wegvallen wanneer het geld terug is. Floris 

vraagt waarom het dan geen normale debiteur is. Sverre antwoordt dat het gaat over jouw 

eigen rekening en je eigen debiteur zijn kan niet. Sverre is het wel er mee eens om Zettle 840 

er dan ook bij te zetten. Floris raadt aan het dan geen kruispost te noemen. Sverre zal het 

aanpassen voor de aangepaste versie. Rens geeft aan dat de kruisposten zoals hier 

eigenlijk wel een kruispost kan zijn, maar dat kruisposten eigenlijk niet zo horen. Michelle 

complimenteert Sverre voor de goede uitleg en goede ordening van de halfjaarlijkse 

realisatie van de ABC. Er volgt applaus voor Sverre.  845 

 Sverre geeft vervolgens een update over de zaken die niet zijn goed gegaan bij de 

boekhouding. Sverre geeft allereerst een notie dat er niemand als schuldige wordt 

aangewezen, maar dat dit wel met de ALV gedeeld dient te worden. Sverre noemt dat er 

ook een aanbeveling komt over hoe de ALV hierin te werk kan gaan. Sverre begint met dat 

er vanaf het boekjaar 18-19 tot aan het begin van de eerste lockdown op 13 maart 2020 850 

verkeer boekgehouden is, betreffende gepinde bedragen via Zettle. Vanaf medio boekjaar 

18-19 tot het sluiten van dat jaar werd er te weinig geboekt voor deze post. Sverre noemt 

dat er geprobeerd is dit op te lossen het jaar daarop maar dat het toen dubbelop is gedaan. 

Sverre licht toe dat dit inhoudt dat bij het uittellen van de Zettle ook de bedragen vanuit 

de iPad werden meegenomen in de boekhouding waardoor de voorraad dubbel is 855 

afgeschreven, de winst dubbel is geboekt, het dubbel afschrijven op de poflijst en ook het 

dubbel afdragen van de BTW. Sverre geeft aan dat de correctie op het pofsysteem daar 

vandaan komt. Sverre zegt vervolgens dat de afschrijving op de voorraad en het 

pofsysteem handmatig te corrigeren is maar het dubbel boeken van winst en BTW leidt 

ertoe dat er te veel winst is gepresenteerd en dat er te veel BTW is afgedragen. Omdat er 860 

geen geld is binnengekomen, corrigeert de te veel geboekte winst zich bij het corrigeren 

van de andere posten. Sverre geeft wel aan dat de enige post die een lang termijnprobleem 

vormt het te veel afgeven van BTW is. Sverre zegt dat we kunnen aangeven bij de 

belastingdienst en dit kunnen terugkrijgen via een suppletieverzoek. Echter, voor 

suppletieverzoeken boven de €500,- kan het wel zijn dat de belastingdienst om inzage 865 

vraagt in de boekhouding. Sverre raadt het suppletieverzoek daarom af.  

Sverre geeft vervolgens aan dat er volgens oude ALV-notulen werd aangegeven dat 

deze problemen aan SnelStart zouden liggen en dat deze problemen hierdoor zijn 

ontstaan. Sverre stelt voor om dit soort problemen te voorkomen in de toekomst dit soort 

afwijkingen nooit te redeneren vanuit een mogelijk probleem van SnelStart. Dit blijft het 870 

domein van de penningmeester en fouten hierin kunnen niet worden aangenomen als 

fouten veroorzaakt door SnelStart. Sverre maakt nog wel een mededeling dat het hier gaat 
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om fouten van penningmeesters die vrijwillig dit werk doen en dat ze niet zijn of worden 

opgeleid als boekhouders en daarom niet altijd alle kennis in huis te hebben om alles goed 

te doen. Sverre geeft aan dat er in dergelijke situaties gepoogd moet worden om iemand 875 

in te schakelen die deze kennis wel heeft. Siza vraagt of er dan geen financieel persoon 

ingehuurd kan worden. Sverre antwoordt dat dit duur is. Floris vraagt zich af of dit het 

wel waard is. Sverre geeft aan dat dit het hoogstwaarschijnlijk niet waard is. Sverre voegt 

hieraan toe dat er ook genoeg oud-penningmeesters zijn die zouden willen helpen.  

Sverre gaat door met zijn brief en zegt dat alle situaties hieromheen die tot nu toe 880 

zijn opgekomen zijn verholpen en dat deze voor dit jaar zijn aangepast. Sverre voegt hier 

nog aan toe dat oude boekjaren niet mogen aangepast worden, tenzij de ALV deze 

realisaties weer uitstemt. Sverre stelt dat hij en de KasControleCommissie hiervoor geen 

enkele reden zien want dit brengt ook de correctie op de belasting weer aan het licht wat 

een slecht idee is, zoals eerder aangegeven. Jari vraagt of ditzelfde probleem vaker 885 

voorkomt. Sverre antwoordt dat alle problemen die hierin opkomen bedragen zijn die 

dubbel zijn gerekend. Sverre geeft aan dat het probleem zit in het feit dat het pofsysteem 

en de Zettle allebei een afschrift maken van gepinde transacties en dat deze afschriften 

allebei zijn meegenomen. Jari geeft aan dat SnelStart inderdaad niet verantwoordelijk 

gehouden kan worden voor problemen en vraagt of er een manier is om dit soort zaken 890 

overzichtelijk te documenteren. Sverre antwoordt dat dit bij zijn advies aan de ALV komt.  

Sverre sluit zijn halfjaarlijkse realisatie af met dat hij nu de handvatten wil 

overdragen aan de ALV om zulke zaken in het vervolg te herkennen. Sverre stelt dat hij 

het belangrijk vindt dat het belangrijkste onderdeel hiervan dat eigenaardigheden in 

SnelStart gemeld moeten worden, want deze zijn nooit de schuld van het 895 

boekhoudprogramma. Sverre licht toe dat de penningmeester redenen moet vinden voor 

afwijkingen als deze opkomen en dat hiervoor de andere penningmeester, ACD voor ABC 

of andersom, en de KasCo opgeroepen kan worden. Ten tweede wil Sverre voorstellen om 

altijd sceptischer te zijn over positieve onvoorzien posten qua voorraad dan de negatieve. 

Sverre sluit af met dat het logischer is dat er voorraad verdwijnt tijdens drukke borrels 900 

dan dat er voorraad in grote hoeveelheden verschijnt, ondanks dat dit wel kan maar 

onwaarschijnlijk is. Er volgt applaus.  

 

Voorzitter Martijn ten Brink schorst de vergadering om 19:55 

Voorzitter Martijn ten Brink heropent de vergadering om 20:05 905 

 

Sam dient een motie in op het rapport KasControleCommissie nu te bespreken. De motie 

wordt per acclamatie behandeld. De motie wordt per acclamatie aangenomen. Rapport 

KasControleCommissie, voorheen agendapunt 12, wordt nu agendapunt 11.  

 910 

11. Rapport KasControleCommissie 
Xander Becking, Floris Blom en Sam Hulscher komen naar voren. Xander opent de 

bespreking van het rapport en er volgt gelijk applaus. Xander geeft aan dat de 

belastingaangifte en de boekhouding van het ACD en van de ABC rekeningen zijn 

gecontroleerd en dat het nu vrij chaotisch is als gevolg van de uitval van Arthur. Xander 915 

noemt ook dat er in de KasControleCommissie brief aan de ALV ook nog een paar zaken 

zijn aangekaart. Sam spreekt zijn hoop uit dat er altijd iemand is voor de boekhouding, 

zeker nu er een paar fouten zijn ingeslopen die niet gespot waren door de penningmeester 
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en de KasControleCommissie, zeker omdat het contact nogal wat minder was en dit 

duidelijk was gemaakt in onze brief.  Xander geeft verder nog aan dat het belangrijk is dat 920 

er orde wordt gehouden bij de acquisitie en dat het belangrijk is dat deze bedragen 

daadwerkelijk binnenkomen. Daarnaast geeft Xander aan dat de KasControleCommissie 

onder de indruk is van Sverre en zijn inzet, zoals de meeste hier. Rens geeft een vo voor 

de penno. Er volgt applaus. Xander sluit af met dat hij ervan uitgaat dat het goed zal gaan 

de rest van het jaar.  925 

Siza vraagt of het gezellig is met zijn drieën. De drie heren van de 

KasControleCommissie antwoorden dat het inderdaad gezellig is samen. Floris licht toe 

dat de eerste vergadering bij Sam gehouden was en dat er tijdens deze vergadering 

gegeten is. Floris noemt ook dat de tweede vergadering online was vanwege quarantaines. 

Sam licht toe dat de eerste controle even wennen was, hoofdzakelijk als gevolg van het 930 

ontbreken van enige penningmeester-ervaring bij alle drie de 

KasControleCommissieleden, maar hij denkt dat het goed komt ondanks het gebrek aan 

ervaring. Martijn bedankt de KasControleCommissie en geeft aan ze over een half jaar 

weer te verwelkomen om het rapport van de KasControleCommissie uit te voeren maar 

dan met nog meer expertise en interessante verhalen. Er volgt applaus.  935 

 

12. Halfjaarlijkse update Acquisitie 
Martijn begint met het geven van een update over de acquisitie vanaf het begin van het 

jaar tot aan nu en vraagt of de vragen die opkomen bij de aanwezigen gesteld kunnen 

worden per periode. Hij zegt dat er in september en oktober een aantal oude contracten 940 

verlengd zijn, waaronder Shell voor €125,-, Symeres voor €100,-, SSL voor €125,-, Gupta 

strategists voor €200,- per persoon die hun business course volgt en Maslow voor €130,-

. Martijn voegt toe dat het contract met Maslow lager is uitgevallen vanwege het feit dat 

de eisen van het contract gemaakt in 2019/2020 niet waren voltooid, waardoor deze nu 

in dit contract gratis zijn aangeboden om het oude contract af te ronden en direct een 945 

nieuwe samenwerkingsovereenkomst te kunnen opzetten. Martijn geeft aan dat er ook 

een aantal nieuwe contracten zijn opgezet, waaronder Albemarle voor €700,-, OGD voor 

€100,- en Solve consulting voor €75,-. Deze contracten zijn hoofdzakelijk voor 

promotiedoeleinden, hoofdzakelijk vanwege de onzekerheid die de overheid veroorzaakt 

met COVID-19 als excuus. Greiner Bio-One heeft begin dit jaar goodies geleverd, waarvan 950 

het grootste deel gebruikt is voor het lustrum symposium. Martijn voegt toe dat ze hebben 

aangegeven volgend jaar weer te willen kijken naar de mogelijkheden voor een 

samenwerking met het ACD. Daarnaast geeft Martijn aan dat Brainport Eindhoven, 

TELUS, AkzoNobel en de TNO zijn gemaild, waarbij de eerste geen enkele mail heeft 

beantwoord en de andere twee geen budget of interesse te hebben in een samenwerking 955 

met het ACD. Om periode een af te ronden geeft Martijn tot slot nog aan dat Janssen, 

Nobian en Nouryon ook benaderd zijn, maar er nog gewacht wordt op een reactie.  

Sverre vraagt waarom er redeneringen bijstaan. Ben begrijpt Sverre zijn vraag niet 

en Martijn geeft aan dat het enkel redeneringen zijn om aan de reden van sponsoring aan 

te geven. Sverre geeft aan dat er was afgesproken geen redeneringen te gebruiken 960 

wanneer het contact mislukt was omdat dit negatief zou afstralen op het bedrijf. Sverre 

voegt wel toe dat de hoeveelheid context zeker minder is en dat bij de succesvolle, nog 

wachtende en toekomstige er geen problemen zijn. Jari geeft aan dat dit als motie was 
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aangenomen. Ben zal dit nog wijzigen. Sam vindt het een mooie lijst. Ben geeft aan dat het 

zeker een mooie lijst is wanneer je bedenkt hoeveel man hier verantwoordelijk voor is. 965 

Siza vraagt wie het contactpersoon bij Albemarle is. Ben antwoordt dat dit Erik la Heij is 

en dat dit niet meer Eelco Vogt is die vroeger het contact deed.  

Martijn gaat door met de tweede periode en begint met dat er contact is geweest 

met Teijin Aramid, welke heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in een samenwerking 

en heeft beloofd door te geven hoe ze de samenwerking eruit willen laten zien, om 970 

vervolgens geen antwoord meer te geven op Ben zijn e-mails. Martijn voegt toe dat er 

herinneringsmails zijn verstuurd en dat er wordt gewacht op een antwoord. Daarnaast 

geeft Martijn aan dat er contact is geweest met Elsevier, welke akkoord is gegaan met 

deelname aan de bedrijvendag en een reaxys opfriscursus op respectievelijk 17 maart en 

1 maart. Martijn geeft ook aan dat SCW systems en Novartis zijn benaderd, maar op dit 975 

moment geen interesse hebben en ons uitnodigen weer te mailen begin kwartaal 3. 

Daarnaast zijn ook BioBTX, Waters, BASF, aSaP, Questa, BAYER, Labmakelaar, Avantium, 

NRG en covestro benaderd, maar allen reageren niet of hebben geen interesse. Martijn 

voegt nog toe dat de NRG ons mailde voor een vacature op de website, maar nooit meer 

heeft teruggemaild nadat Ben terugmailde dat wij hiertegenover compensatie 980 

verwachten. Tot slot wordt er nog gewacht op reacties op de mails naar Acros, Sigma 

Coatings, PerkinElmer en DSM.  

Rens vraagt of Elsevier feedback wil ontvangen over Reaxys. Ben antwoordt dat 

dit niet aan het woord is gekomen, maar dat hij geen reden ziet waarom ze het niet zouden 

willen. Sam geeft aan dat de reaxys cursus handig zou zijn voor PhD’ers en dat het een 985 

goed idee zou zijn om deze ook uit te nodigen. Ben zal hierover een mail sturen naar HIMS. 

Martijn geeft vervolgens aan dat er in de derde periode contact is met Northpool 

en OGD, welke allebei geïnteresseerd zijn in een samenwerking. Daarnaast is er ook 

gemaild naar Chemploy, welke ons heeft uitgenodigd het contact op een later moment 

door te zetten. Martijn zegt ook dat er gemaild is naar H2Fuel, Organon en Will & Co BV. 990 

Martijn sluit de derde periode af met dat er nog gewacht wordt op contact met Moongro 

(welke voorheen Bussiness Talent Network heette), Synthon BV, Oxford (welke voorheen 

labresource heette), Sanquin, SusChem, Kite Pharma, BP, Wismon, Capgemini, Memory 

group BV en Bruker. 

Martijn sluit de acquisitie af met dat er daarmee in totaal €1130,90 is opgehaald 995 

uit voorafgaande kosten, waarbij Martijn toelicht dat dit acquisitie-inkomsten zijn vanuit 

KNCV en de geschatte inkomsten vanuit Bol.com en Medical Werff, €1455,00 in periode 

1, €250,- in periode 2 voor nu zolang Teijin Aramid nog niet doorgeeft op welke manier 

ze geïnteresseerd zijn, en voor nu €100,- is opgehaald in periode 3, met een totaal van 

€2935,90 aan acquisitie-inkomsten over het eerste halfjaar. 1000 

Sverre vraagt wat het verschil is tussen de labels “ongeïnteresseerd” en 

“toekomstig”. Ben legt uit dat het verschil tussen onsuccesvol en toekomstig is dat het niet 

is gelukt een samenwerkingsovereenkomst op te zetten bij bedrijven die gelabeld zijn bij 

toekomstig, maar dat deze wel hebben aangegeven dit in de toekomst wel te willen 

bespreken.  1005 

Ben voegt op het eind nog toe dat er gesproken wordt over een €500,- contract 

met Northpool, bestaande uit een bedrijfsinterview en een bedrijfsbezoek. Daarvoor zijn 

alle bevestigingen vanuit de commissies al binnen, waardoor er een contract opgesteld 

kan worden voor Northpool. Er volgt applaus. Ben legt vervolgens uit dat de voorafgaande 
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inkomsten bestaan uit inkomsten die contractueel zijn vastgelegd maar dat hijzelf daar 1010 

niet verantwoordelijk voor is. Hij licht toe dat dit bestaat uit KNCV, Bol.com en Medical 

Werff en dat deze kosten nog niet in het geheel gerealiseerd zijn, maar dat de vraag naar 

de artikelen van Medical Werff en Bol.com niet is veranderd als gevolg van 

omstandigheden en het dus een redelijke aanname is, volgens hem, om de acquisitie-

inkomsten te berekenen vanuit de totale verwachten inkomsten vanuit deze posten. 1015 

Martijn licht toe dat het bedrag op Arthur zijn realisatie voor acquisitie overeenkomt met 

de inkomsten in periode één en twee.  

Sam geeft aan dat, naar zijn ervaring, de komende maanden lastige maanden zijn 

voor de acquisitie en vraagt of Ben denkt dat hij het redt om de €4000,- te halen. Ben 

antwoordt dat hij daar vertrouwen in heeft. Michelle vraagt waarom de bedragen op de 1020 

halfjaarlijkse realisatie verschilt met het genoemde bedrag hier. Ben antwoordt dat hij 

geen idee heeft. Sam haakt in en zegt dat Arthur waarschijnlijk heeft gerekend met 

bedragen waarover al een factuur zijn gestuurd en dat sommige bedragen net zijn 

gerealiseerd en dat er voor deze nog geen factuur is verstuurd. Sverre vraagt waarom het 

er dan alsnog niet opstaat omdat er al bekend is dat het bedrag gaat komen. Sam 1025 

antwoordt dat dit ongelukkig kan uitkomen tussen de halfjaarlijkse realisatie en de 

halfjaarlijkse update van de acquisitie. Sam noemt dat de facturen, net zoals de 

declaraties, eerder verstuurd moeten worden. Sverre vraagt tot slot dat we ook bij deze 

bedragen er niet van uit moeten gaan dat we dit 100 % krijgen. Sam bevestigt dit, maar 

dat er wel een grote zekerheid is.  1030 

 

13. Update wisselen bank 
Martijn geeft de update van het wisselen van bank. Hij geeft aan dat het zesenzeventigste 

bestuur er totaal niet aan toegekomen is. Sverre wil hier verder over toelichten en zegt 

dat hij en Arthur ook nog een oriënterend gesprek wilde houden met de ING, maar dat 1035 

niet kon totdat Arthur daadwerkelijk toegang had tot de rekening. Sverre voegt hieraan 

toe dat, nu Arthur wel vrij snel toegang kan krijgen, het oriënterend gesprek wel plaats 

kan vinden. Xander vraagt of het plan hetzelfde blijft om deze wisseling door te zetten. 

Sverre antwoordt dat dit zeker het plan blijft. Sam geeft wel aan dat het zesenzeventigste 

bestuur haar prioriteiten moet stellen.  1040 

 

14. Verslag SLA 
Tori gaat het verslag geven over de SLA en er volgt applaus. Tori begint met dat ze graag 

vragen per slide wil horen. Daarna gaat Tori door met dat ze vorig jaar op de Halfjaarlijkse 

ALV al een update had gegeven en dat ze daarin had verteld dat de Lustrum opening was 1045 

georganiseerd en daarbij ook het Online-symposium: ACD Loves Earth in samenwerking 

met de LEC. Ook geeft ze aan dat er onder Project 75 een aantal online-activiteiten 

georganiseerd waren, waaronder de Murder Mystery, DIY-avond en de Escape Room. 

Tori geeft vervolgens aan dat de SLA had gehoopt dat we het lustrum wel zoals 

gewenst konden vieren. Eventjes leek het er rooskleuring uit te zien en waren er drie 1050 

fysieke activiteiten georganiseerd. Tori voegt hier ook aan toe dat er toen ook Pin the 

point was georganiseerd, een online activiteit waarin door cryptische raadsels op te 

lossen locaties over de hele wereld gevonden moesten worden. Tori zegt dat de SLA dit 

een erg leuke activiteit vond en dat ze hiervoor ook een website in elkaar hebben laten 
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zetten door Ralph, zodat deze activiteit herhaald kan worden binnen het ACD en wellicht 1055 

fysiek georganiseerd kan worden. Tori noemt ook dat de SLA de sportdag, het symposium 

en het lustrum feest met vooraf een oud-besturen diner heeft kunnen organiseren en dat 

zij dacht dat Perry het feest zou bespreken, wat dus nu niet gebeurt. Er volgt gelach en 

applaus. Tori vindt het top dat er nog drie fysieke activiteiten konden worden 

georganiseerd om het lustrum toch nog te kunnen vieren. Floris geeft aan dat de SLA veel 1060 

geld en veel budget had, maar vraagt of hiervoor nog iets georganiseerd kan worden voor 

de VOLA. Tori antwoordt dat dit later komt. 

Tori geeft aan dat de SLA heeft genoten van de opkomst en de sfeer en dat de SLA nog 

meer activiteiten gepland had, maar dat corona helaas toen roet in het eten gooide. Tot 

slot herinnert Tori de aanwezigen nog op het feit dat er veel almanakken nog beschikbaar 1065 

zijn en dat deze kunnen worden opgehaald, als er nog leden zijn die de almanak nog niet 

hebben. Sam zegt dat hij laatst nog een doos cavia’s van de VIA buiten hun hok zag staan 

voor mensen om mee te nemen en stelt voor dat de almanakken ook buiten het hok gezet 

kunnen worden en weggegeven kunnen worden. Tori vraagt of dit kan. Marit antwoordt 

dat er nog zes dozen met almanakken staan. Er volgt gelach. Sam geeft aan dat de dozen 1070 

dan zeker buitengezet kunnen worden. Tori geeft aan dat alle VOLA-leden en personen, 

verenigingen en stichtingen die stukken hebben geschreven al een almanak hebben 

ontvangen. Michelle stelt voor om een doos neer te zetten bij de eerstvolgende borrel. De 

ABC en het bestuur vinden dit goed en zullen hier voor zorgen.  

Tori bedankt de aanwezigen en de afwezige ACD-leden voor het aanwezig zijn bij de 1075 

activiteiten en het toch nog vieren van het lustrum, ondanks dat het niet kon zijn zoals de 

SLA het voor ogen had. Tot slot bedankt Tori ook het SLA bestuur voor de bewogen twee-

en-half jaar en dat ze er allen van hebben genoten het 8ste bestuur van Stichting Lustrum 

ACD te zijn. Tori haakt weer aan op de vraag van Floris en geeft aan dat de reünie niet 

georganiseerd is, maar dat er wel geld voor is gereserveerd waar Rens het zo meteen over 1080 

zal hebben. Tori bedankt de aanwezigen en er volgt applaus. 

Perry bedankt het SLA-bestuur voor het lustrum jaar, verontschuldigt zich voor het 

niet presenteren van het lustrum feest en vraagt wat nou het plan was met de ouderdag. 

Tori antwoordt dat het SLA-bestuur een ouderdag wilde organiseren, toen bleek dat ze 

hier geen tijd of geld meer voor hadden en dat ze ook statutair geen ouderdag hoefde te 1085 

organiseren, waardoor het toen wegviel. Sam geeft aan dat het SLA-bestuur goed werk 

heeft geleverd, ondanks het chaotische jaar, en Sam bedankt het SLA-bestuur. Er volgt 

applaus. Gijs vraagt wat nou de mystery activiteit was. Martijn antwoordt dat dat project 

75 was. Tori voegt toe dat hiervoor een origineel plan was voor de mystery activiteit, 

namelijk een waterfietsspeurtocht, maar dit plan niet uitgevoerd kon worden vanwege de 1090 

coronapandemie. Ze zegt ook dat er nog een plan was voor een groot festival met een 

eigen lustrumbier, maar dat dat er niet van is gekomen. Martijn bedankt Tori voor het 

verslag. Er volgt applaus.  

 

15. Financieel verslag SLA 1095 

Martijn roept Rens naar voren. Rens geeft een update over de financiën van het SLA. en 

vraagt of de vragen per slide kunnen. Hij merkt op dat de begroting halverwege het jaar 

door de SLA is aangepast, maar er wel rekening is gehouden met de omstandigheden. Hij 

begint met de winst/verlies rekening aan de inkomsten kant en merkt op dat de SLA 

€5000,- heeft gekregen van het ACD zoals afgesproken. Daarnaast heeft de SLA meer 1100 
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subsidie opgehaald dan verwacht, met name dankzij bijdragen van het John van Geuns 

fonds en extra bijdragen van de VU. De overige inkomsten zijn niet binnengekomen zoals 

het lustrumbier wat uiteindelijk niet gemaakt is vanwege corona, de VOLA bijdragen 

omdat er nog geen VOLA-activiteit georganiseerd is en de deelnemersbijdragen zijn 

verwerkt onder de respectievelijke kopjes van de uitgaven. Rens geeft aan inkomsten van 1105 

deelnemers later uit te leggen.  

Rens gaat verder met de uitgaven en zegt dat de Almanak iets duurder uitgevallen 

is dan initieel verwacht, maar dit gecompenseerd is in de tussentijdse begroting. Ook voor 

het SLA-symposium geldt hetzelfde. Het mini-symposium is opgevangen door de LEC, 

aangezien zij nog budget over hadden, dus daar heeft de SLA niets aan hoeven uitgeven 1110 

en de opening van het lustrum valt onder de online activiteiten. Voor de reünie is een 

voorschot gemaakt van €900,-, die gebruikt kan worden door de VOLA om een activiteit 

te organiseren. De ouderdag is helaas niet kunnen doorgaan vanwege de 

coronamaatregelen. De sportdag was goedkoop georganiseerd en gedeeld met de 

sportcommissie, dus dit heeft niet meer dan begroot gekost. Met de mystery activiteiten 1115 

worden de online activiteiten bedoeld en deze hebben niet meer gekost dan begroot, 

omdat online goedkoop is. Uiteindelijk is er maar één van de twee feesten die op de 

planning stonden doorgegaan, en dit was het Gala met diner. Dit heeft wel beduidend 

meer gekost dan begroot, met name omdat de locatie erg duur en vervelend was met de 

offerte en factuur. Representatie is duurder uitgevallen, echter had de SLA hier al 1120 

rekening mee gehouden met de tussentijdse begroting. De promotie kosten zijn zoals 

gebruikelijk wat lager uitgevallen dan gedacht, wat vooral te maken heeft met het niet op 

kunnen hangen van posters en dergelijke op Science Park te midden van een lockdown. 

De bankkosten zijn erg duur en worden aankomend jaar ook duurder door de nieuwe 

wetgeving tegen witwassen. Rens geeft aan dat hij graag de SLA rekening wil onder 1125 

brengen bij de ACD-rekening, zodat er niet voor niets €600,- wordt uitgegeven aan 

bankkosten over 5 jaar. Het bierbrouwen heeft de SLA niet gedaan, dus daar zijn ook geen 

kosten voor en er is €2,01 onvoorzien uitgegeven, wat Rens best netjes vindt. 

Jari vraagt wat de onvoorziene kosten zijn. Rens antwoordt dat dit €2,- naar de VU 

is als bevestiging van de rekening voor de subsidie en €0,01 naar de KvK als bevestiging 1130 

van de rekening. Ben dient een motie in om het aantal memes te beperken via een controle 

door de secretaris zolang Martijn voorzitter des ACDs is. De motie wordt per acclamatie 

niet behandeld. Sverre vraagt waarom de €600,- gerealiseerd voor bankkosten niet 

begroot is als het al bekend is hoeveel er betaald moet worden. Rens antwoordt dat dit 

bedrag namelijk voor 5 jaar is en dat dit dus ook een reservering is. Sverre geeft wel aan 1135 

dat het dan een slechte begroting is als er al bekend is dat de kosten €10,- per maand zijn. 

Rens licht toe dat dit komt doordat hij nog geen toegang had tot de rekening toen hij de 

begroting opzette. Martijn vraagt hoe het onderbrengen van de rekening bij het ACD in 

zijn werk gaat en of hier al over contact is gezocht met de ACD penningmeester. Rens 

antwoordt dat er nog geen contact is met de ACD penningmeester hierover, maar dat het 1140 

zou werken door een eenmalige overdracht uit te voeren naar het ACD en dan een 

debiteur te worden van het ACD om de kosten te omzeilen om vervolgens het geld weer 

terug over te maken wanneer dat nodig is. Sverre vraagt of de SLA dan een eigen rekening 

behoudt terwijl de stichting niet actief is. Rens antwoordt dat de volgende SLA daar 

anders over kan beslissen. Floris vraagt namens Bart hoe het werkt met de 1145 

deelnemersbijdrage want er moest wel betaald worden voor de kaartjes voor het gala. 
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Rens legt uit dat de inkomsten van die kaartjes zijn afgetrokken van de kosten van het 

gala. Tori licht toe dat de SLA heel veel geld hadden voor het feest omdat Rens de 

kaartverkoop had inbegroot, maar de feestcommissie dit ook al had gedaan. Als gevolg 

hiervan zou er een dubbele kaartopbrengst zijn, waardoor de SLA het op deze manier 1150 

heeft gerealiseerd. Sverre vraagt of dit dan ook betekent dat het feest dus nog meer kostte. 

Rens bevestigt dit, maar vraagt wel rekening te houden met het feit dat de 

deelnemersbijdrage niet €5000,- voor het gala was. Rens schat de deelnemersbijdrage op 

€2000,-. Floris snapt waarom de keuze is genomen, maar geeft aan dat het er voor het 

overzicht nu onduidelijk opstaat omdat het nu lijkt alsof er geen geld is binnengekomen 1155 

vanuit de deelnemers. Rens vraagt dat dit toch altijd zo is in de realisatie. Floris antwoordt 

dat dit niet zo is omdat de deelnemersbijdrage inkomsten is en je het dus altijd terugziet 

in de realisatie. Sverre geeft aan dat de ABC het inderdaad op dezelfde manier doet als de 

SLA het nu heeft gedaan. Martijn haakt in en zegt dat de feestcommissie het ook altijd zo 

doet. Floris vindt dat de ABC en de feestcommissie het dan ook allebei fout doen. Rens 1160 

zegt dat het uitgesplitst kan worden door een extra boek te maken en dan voor ieder feest 

de inkomsten en uitgaven apart te houden. Floris stelt dat er op deze manier zeker ook 

geen belasting is betaald. Rens zegt hierop dat de SLA, als stichting, toch geen belasting 

betaald. Xander geeft aan dat het wel uitgesplitst kan worden. Rens bevestigt dat dit kan. 

Floris noemt dat er meer geld begroot was voor de reünie dan voor de vorige begroting 1165 

en vraagt waarom dat zo is. Tori antwoordt dat de SLA haar begroting mag aanpassen 

wanneer ze dat wil en dat ze dat hebben gedaan, maar Rens heeft de begroting van twee 

jaar geleden gepakt om het zo overeen te laten komen met de begroting die voor het laatst 

bij een ALV is gepresenteerd. Rens wilde vooral voorkomen dat deze begroting naast die 

van 2020 gehouden werd, welke dan helemaal niet meer klopt. Sam vraagt of de 1170 

reservering van €900,- voor de reünie dus voor het ACD is. Tori bevestigt dit. Sam vraagt 

of het bestuur een idee heeft over wanneer ze een reünie zouden willen organiseren. 

Martijn antwoordt dat daar op dit moment geen idee over is en dat daar nog naar moet 

gekeken wordt. Floris vraagt of er nog een slide komt over de winst/verliesrekening want 

er is nu €5000,- minder uitgegeven. Rens antwoordt dat dat nog komt. Siza vraagt of het 1175 

geen probleem is dat er geld tussen de vereniging en de stichting wordt overgemaakt. 

Sverre antwoordt dat het geen probleem is, zolang het netjes vastgelegd worden. Siza 

raadt Rens wel aan de regels te controleren omdat deze anders zijn voor stichtingen en 

verenigingen. Rens stelt dat hij het geld van de SLA anders best ook wel op zijn eigen 

rekening wil bewaren. Sverre vraagt waarom er geen belasting betaald wordt. Rens 1180 

antwoordt omdat de SLA een stichting is. Rens geeft aan dat de grens voordat belasting 

betaalt hoeft te worden voor een stichting hoger dan €10.000,- is.  

Als laatste bespreekt Rens de balans. Aan de debet zijde zit er nog €204,30 in de kas, 

er staat nog €35,27 op de betaalrekening en €2615,36 op de spaarrekening. Daarnaast is 

er een verlies gemaakt van €2422,77 tijdens de lustrumperiode. Rens geeft aan dat dit de 1185 

bedoeling van de SLA was, aangezien er nog geld over was van vorig jaar. Rens legt uit dat 

de post “tussenrekening balans” het eigen vermogen is van de SLA en dat dit dus geld is 

van vorig jaar en het bestuur van de SLA ervan is uitgegaan dat dit bedrag kon worden 

opgemaakt. Rens geeft aan dat er dus staat dat er vrij veel verlies is gemaakt, maar dat dit 

dus wordt verminderd door de post “tussenrekening balans”. Aan de credit kant staat het 1190 

bedrag wat nog over was, namelijk €2819,66, zodoende blijft er nog ongeveer €400,- over 

voor volgend lustrum. De crediteuren bedragen 2457,54 euro, waarvan de VU catering 
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het grootste deel uitmaakt. Het voorschot op de reünie van €900,- hoort hier ook bij met 

nog wat late facturen en declaraties.  

Sam vraagt of er wel een factuur gestuurd is naar de VU. Rens geeft aan dat zij de 1195 

factuur moeten sturen. Sam vraagt hoe het dan zit met de overdracht. Rens antwoordt dat 

zij dan een factuur sturen naar de LEC, iets wat LECker geregeld is. Sam noemt dat dit vrij 

gek is want het geld is nu gerealiseerd. Rens geeft aan dat het bedrag van de factuur naar 

het ACD gaat en dat de post dan van het WBS-element afgaat. Sam vraagt hoe het dan zit 

met de btw. Rens geeft aan dat SLA geen btw betaalt. Sam zegt dat de ACD dit wel doet. 1200 

Rens antwoordt dat het ACD dan meer geld krijgt. Ben vraagt of Rens de post 

“tussenrekening balans” nog eens kan uitleggen en waarom dat minder verlies oplevert. 

Rens antwoordt dat de post “tussenrekening balans” eigenlijk een inkomstenpost is in de 

vorm van de liquide middelen waarmee de SLA begon, waardoor het verlies minder is. 

Rens voegt hieraan toe dat de SLA dit bedrag kon opmaken en dat dit de reden is waarom 1205 

er relatief veel verlies is, maar het verlies dus nog gecorrigeerd moet worden voor deze 

inkomstenbron. Sverre vraagt of de €2600,- die overblijft achterblijft voor de volgende 

SLA. Sverre bevestigt dit. Xander geeft aan dat er nog bedragen van het geld op de 

rekening af moet. Rens bevestigt dit en geeft aan dat er dan €200,- overblijft voor de 

volgende SLA. Xander vraagt of de KasControleCommissie geen kascontrole hoeft uit te 1210 

voeren op de SLA-boekhouding. Tori zegt dat de SLA dat zelf bepaalt. Rens spreekt dit 

tegen en zegt dat het bestuur dit bepaalt en dat het bestuur heeft gezegd dat het niet hoeft. 

Ben vraagt wanneer dit is gevraagd. Rens geeft toe dat hij het enkel aan Arthur heeft 

gevraagd waardoor het kan zijn dat het niet is doorgekomen. Martijn bevestigt dat het 

niet is doorgekomen. Rens geeft aan dat het bestuur het besluit van Arthur nog mag 1215 

veranderen als ze dit willen. Siza geeft aan dat ze Rens vertrouwt goed genoeg in 

boekhouden te zijn, maar omdat het om best veel geld gaat wil ze voorstellen dat er wel 

een kascontrole wordt uitgevoerd. Sam haakt hier op in dat er dan een 

KasControleCommissie is voor de gehele periode waarin de SLA actief is en niet dat de 

KasControleCommissie zoals die op dat moment gevuld is hier werk aan hoeft te besteden. 1220 

Rens haakt hier weer op in door te zeggen dat het dit jaar een aparte constructie is omdat 

Rens nu drie jaar in een realisatie presenteert. Wel denkt Rens dat het goed is om een 

boekcontrole uit te voeren. Floris weet niet of deze vraag is voor de SLA is, maar nu er een 

reservering is voor de reünie wil hij wel graag dat dit wordt opgepakt door dit of het 

volgende bestuur. Floris noemt dat het fijn is als de beloofde reünie alsnog kan 1225 

plaatsvinden. Floris weet niet of er dan iets gedaan kan worden met de begroting of 

realisatie. Sam vraagt of Floris dan een reüniepost wil zien. Floris antwoordt dat die post 

niet op hun begroting staat. Martijn stelt voor er een reservering voor te maken. Sam geeft 

aan dat dat niet mag. Ben vraagt waarom dit niet kan. Martijn kapt de discussie af. Martijn 

bedankt Rens voor het presenteren van de SLA realisatie.  1230 

 

16. Aftreden SLA 
Sam vraagt of het bestuur de functies al heeft verdeeld. Tori licht toe dat er een HR 

wijziging aan het HR van de SLA is doorgevoerd om zo de overdracht van de SLA-functies 

naar het bestuur te kunnen uitvoeren. Normaal moet namelijk het SLA-bestuur aftreden 1235 

en moet het oude SLA-bestuur naar het Science Park komen om de rekening over te 

dragen, wat niet altijd kan. Om dit te voorkomen wordt het SLA-bestuur nu overgedragen 

aan een delegatie bestaande uit drie leden van het bestuur. Anne-Fay vraagt of dit 
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betekent dat het bestuur verteld wat er voor volgend lustrum moet gebeuren. Tori 

antwoordt dat dit enkel is omdat de stichting ingeschreven moet blijven staan bij de KvK 1240 

om de stichting te laten blijven bestaan en dit een beter oplossing is dan wat er voorheen 

gedaan werd. Sam vindt dit ook een ACD HR-zaak. Sam wil dit dan ook in het ACD HR 

hebben. Martijn noemt dat dat nu niet meer toegevoegd kan worden tijdens deze 

vergadering. Sam zegt dat dit ook niet hoeft, maar dat dit wel moet gebeuren. Martijn stelt 

voor hiernaar te gaan kijken voor de verkiezings-ALV. Martijn noemt ook dat alle vier de 1245 

leden van het bestuur toetreden als delegatie met dezelfde functies als degene die zij nu 

hebben om er zo voor te zorgen dat de overdracht makkelijk is. Sam vraagt of Rens nog 

toegang kan houden omdat hij nog een paar zaken moet afhandelen als penningmeester 

van de SLA. Martijn antwoordt dat Rens tot de tijd dat alle zaken die nog afgehandeld 

moeten worden afgehandeld zijn toegang kan behouden. Martijn slaat vervolgens de SLA 1250 

uit en het 76ste bestuur in als afgevaardigden voor Stichting Lustrum ACD. Er volgt applaus 

en Perry zegt dat de SLA nu de SLOEG heet. Martijn bedankt de SLA.  

 

17. Voorstellen en verkiezen bestuurslid/leden 
Martijn begint met dat er veel heisa was vanwege het wegvallen van Arthur in zijn duale 1255 

functie. Als gevolg daarvan is de huidige situatie, naar Martijn zijn mening, onhoudbaar 

geworden. Als gevolg hiervan heeft Martijn gezocht naar iemand die de 

penningmeestertaken op zich wil nemen. Hij kwam daarbij allereerst uit bij Sverre, maar 

die heeft het te druk. Uiteindelijk kwam Martijn bij Tim uit, welke de 

penningmeestertaken best wel wil overnemen. Martijn heeft nog overleg gehad met oud-1260 

bestuursleden over welke functie Tim dan zou krijgen, namelijk of algemeen bestuurslid 

en Vice-Penningmeester of Penningmeester waarbij Arthur dan volledig Commissaris 

Onderwijs wordt. Xander vraagt of Tim dan een bestuursbeurs krijgt. Martijn antwoordt 

dat hij vier maanden aan bestuursbeurs krijgt. Perry voegt hier aan toe dat het er wel aan 

ligt of hij een volledige bestuurspositie op zich neemt. In dit geval is dat hij dan zeker de 1265 

bestuursbeurs krijgt. Sverre vraagt wat nu het idee wordt voor Tim en zijn functie. Martijn 

antwoordt dat het een beetje lastig ligt vanwege de onduidelijkheden met Arthur en dat 

de makkelijkste oplossing is om Tim in te stemmen als penningmeester. Joost vindt het 

helemaal niet handig omdat het lang duurt voordat de ING hem aanmeldt als wettelijk 

vertegenwoordiger. Ben legt uit dat het proces veel korter is als je wordt voorgedragen 1270 

door een ander wettelijk vertegenwoordiger. Hij noemt ook dat hij ditzelfde probleem had 

met de overdracht toen hij de secretaris van Stichting PAC was en dat het toen was 

opgelost in twee maanden en dat het veel korter kan. Sverre noemt dat het in ieder geval 

belangrijk is dat er bij de ING bekend is wie de rekening beheert. Floris wil graag de 

mening van Tim horen. Tim noemt dat hij beide opties bereid is in mee te gaan en dat het 1275 

voor hem niet al te veel uitmaakt. Floris geeft aan dat er ook vragen vanuit hem zijn, 

afhankelijk van welke functie het wordt. Sam haakt aan en vraagt wat Arthur als voorkeur 

heeft aangekondigd. Martijn antwoordt dat Arthur allebei prima vindt. Jari vindt het 

begrijpelijk dat Tim Penningmeester wordt in Arthur zijn huidige situatie, maar vraagt 

wie Tim gaat inwerken. Martijn vindt dit een lastig punt maar geeft aan dat er wel mensen 1280 

te vinden zijn die bereid zijn daarmee te helpen. Marit voelt zich aangesproken. Martijn 

voegt ook nog toe dat het zelfs moet kunnen via een online cursus. Jari noemt nogmaals 

dat het in ieder geval belangrijk is dat er een penningmeester is voor de boekhouding.  
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Siza vraagt of het statutair nodig is om een penningmeester te hebben als 

boekhouder. Er wordt door meerdere personen bevestigd dat dit nodig is. Siza vraagt of 1285 

het dan ook mogelijk is  om Tim Vice-Penningmeester te maken. Sverre legt uit dat dit dus 

hetgeen is waar de gehele constructie over gaat. Siza snapt alsnog niet waarom de 

rekening dan op Tim zijn naam moet worden gezet en vraagt of het echt boeit. Tim 

antwoordt dat dit het werk een stuk makkelijker maakt. Siza vraagt of je niet gewoon een 

code kunt krijgen van een ander bestuurslid. Tim antwoordt dat hij op die manier niet 1290 

aansprakelijk is als hij dan penningmeestertaken gaat uitvoeren. Rens geeft aan dat Tim 

dat wel is, ondanks dat hij geen toegang heeft tot de rekening. Jaap zegt dat de rekening 

op naam moet staan om te voorkomen dat deze geblokkeerd wordt, iets wat recentelijk is 

gebeurd bij het NSA, maar ook omdat er een app nodig is om te boekhouden bij de ING is 

het nodig dat Tim toegang krijgt tot de rekening. Jaap voegt hieraan toe dat het wel Tim 1295 

zijn taken velen malen makkelijker zou maken als Tim toegang krijgt. Siza vindt het 

persoonlijk erg lastig een beslissing te nemen terwijl Arthur geen duidelijke mening heeft 

opgegeven. Rens geeft aan dat het de makkelijkste oplossing is om Tim toe te voegen aan 

de rekening als wettelijk vertegenwoordiger als derde verantwoordelijke en dat dit heel 

snel gaat wanneer Tim ingeschreven staat bij de KvK. Sam zegt dat het nog steeds beter 1300 

vindt om Tim als Vice-Penningmeester in te stemmen omdat het nog steeds niet zeker is 

hoe snel het gaat. Rens geeft aan dat dat niet in principe uitmaakt en dat het vooral ligt 

aan wat Tim wil. Jari noemt dat het wel raar zou zijn als Tim wordt ingestemd als Vice-

Penningmeester en enkel Penningmeestertaken uit en Arthur Penningmeester blijft maar 

Commissaris Onderwijstaken uit. Jari voegt hier aan toe dat het niet uit zou maken maar 1305 

dat het gewoon krom zou zijn. Rens noemt dat het nog kan worden omgewisseld bij de 

KvK. Sam voegt hier aan toe dat er altijd nog een extra ALV kan komen om het nog eens 

om te wisselen. 

Michelle wil weten wat hij het komende halfjaar  wil doen. Tim komt naar voren 

en draagt zijn brief voor. Tim noemt dat de verwarring voortkomend uit zijn brief het 1310 

gevolg is van het feit dat het idee niet duidelijk was en nog steeds is en dat hij hier niet is 

om iemand uit zijn positie te halen, maar het wel leuk zou vinden om andere actiepunten 

te doen, tenzij de ALV dit niet wil. Rens vraagt wat Tim liever wil. Tim vindt dat een lastige 

vraag en antwoordt dat hij allebei de opties goed vindt. Sam vraagt hoeveel commissies 

Tim nu deel van is. Tim antwoordt dat hij nu in vier commissies zit: de KoCo, de BEC, de 1315 

KOESt en de FeestCie. Sam geeft aan dat dat al druk is en met penningmeester erbij is het 

al bestuurstaakwaardig is. Tim bevestigt dit. Floris vraagt of Tim meer bestuursfuncties 

op zich zou nemen als Tim de Vice-Penningmeester zou worden en vraagt wat het verschil 

zou zijn met Tim zijn takenpakket als hij niet de boekhouding zou doen. Tim antwoordt 

dat het raar is om hem nu aan te nemen en dat hij dan taken zou overnemen van anderen, 1320 

maar als dat helpt, zou hij het zeker doen. Sam raadt aan dat de taken opnieuw moeten 

verdelen en daarbij dat er dus afgeweken wordt van het beleidsplan, iets waar Sam geen 

groot probleem mee heeft, maar dat dit onderling moet worden besproken.  

Martijn geeft zijn voorkeur voor de positie penningmeester om de onduidelijkheid 

weg te nemen die is ontstaan vanwege het feit dat Arthur is weggevallen. Martijn voegt 1325 

hieraan toe dat het problematisch zou worden als Arthur nu door zou gaan als 

Penningmeester, het dan weer slecht gaat en dat Tim het doen moet overnemen. Tim 

vraagt of Arthur dan ook moet worden ingestemd als Commissaris Onderwijs. Martijn 

antwoordt dat dit het geval is. Sam vraagt of de positie van Vice-Penningmeester dan naar 
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Arthur gaat. Martijn antwoordt bevestigend. Perry verontschuldigt zich voor het feit dat 1330 

Perry niet aan zijn taak als Vice-Penningmeester is toegekomen. Sam vraagt of Tim zich 

niet even kan voorstellen. Tim begint met dat hij een tweedejaars  BSc. student is, dat hij 

begonnen is met de KOESt en dat hij steeds actiever is geworden en het leuk vindt actiever 

te worden. Floris vindt het fijn dat hij bij het bestuur wil, maar vraagt waarom hij nu pas 

aangeeft dit te willen. Tim antwoordt dat hij vorig jaar niet actief was. Floris geeft aan dat 1335 

hij snapt dat Tim enkel KOESt deed vorig jaar en niet bij de verkiezings-ALV was, maar 

tijdens de wissel-ALV  was het al duidelijk dat het opeens slecht kon gaan met Arthur. 

Martijn weerspreekt dit en zegt dat deze discussie had plaatsgevonden op de Verkiezings-

ALV. Floris vraagt nogmaals waarom Tim er nu pas bij komt. Tim antwoordt dat hij daar 

nu pas voor benaderd is. Michelle vindt het top dat Tim graag wil helpen, maar vraagt wat 1340 

dat inhoudt voor zijn keuzes volgend jaar. Tim geeft aan dat hij nog niet weet wat hij wil 

doen en dat nu Penningmeester van het zesenzeventigste bestuur des ACDs niet veel zal 

veranderen aan die taken. Joost noemt dat twee jaar bestuur doen goed te doen is. Tim 

geeft aan niet de eerste te zijn hiermee. Jari vindt het top dat Tim bij het bestuur wil, maar 

geeft aan dat Tim al erg veel doet en dat het nog drukker gaat worden en vraagt 1345 

vervolgens waarin het eerste gesneden wordt om tijd te besparen. Tim antwoordt dat hij 

als eerste zou snijden in zijn vakken, want hij heeft al genoeg studievertraging dat hij toch 

al een jaar extra over zijn BSc doet.  

Sam noemt dat in vijf jaar afstuderen ook afstuderen is. Sam vindt dat anderen ook 

de mogelijkheid moeten hebben zich bij het bestuur te voegen als we hier over gaan 1350 

stemmen. Niemand komt naar voren om zich aan te melden. Jari vraagt wat Tim van de 

bestuurskleur vindt. Sam geeft aan dat de bestuurskleur niet het belangrijkste is, maar het 

beleidsplan wel geschikt voor zijn. Tim heeft deze niet voor zich. Ben geeft tegen Martijn 

aan dat hij rekeninghouder blijft omdat hij net te veel tijd hieraan heeft besteed. Floris 

vraagt hoe het gaat werken met het inwerken, want Floris heeft van Bart te horen 1355 

gekregen dat hij daar geen tijd voor heeft. Martijn antwoordt dat hij Robin wil vragen. 

Floris vraagt wat er gebeurt als Robin het niet wil doen. Sam lijkt het verstandig de 

komende journaalposten samen met Arthur te journaliseren om zo Tim in te werken. 

Sverre geeft aan dat hij kan bijspringen als daarna nog basiskennis ontbreekt. Michelle 

geeft aan dat het beter is om dit eerst af te stemmen met Arthur. Sam geeft aan dat het 1360 

duidelijk moet worden gemaakt dat Arthur zijn prioriteit het inwerken van Tim moet zijn. 

Perry geeft aan dat de discussie nu zich herhaalt en dat de aanwezigen nu allen ongeveer 

hetzelfde idee hebben. Perry vraagt of we niet ook over de positie moeten stemmen 

voordat Tim ingestemd wordt. Martijn antwoordt dat we een motie kunnen indienen om 

af te wijken van het HR. Marit vraagt of Tim dan de voorraad gaat narekenen. Tim 1365 

antwoordt hier naar te gaan kijken. Floris vraagt de belangrijkste vraag: namelijk of Tim 

er zin in heeft. Tim antwoordt er zeker zin in te hebben.  

 

Martijn dient een motie in om van het HR af te wijken, Tim in te stemmen als 

Penningmeester, Arthur in te stemmen als Commissaris Onderwijs en Vice-1370 

Penningmeester en Perry uit te stemmen als Vice-Penningmeester. De motie wordt per 

acclamatie behandeld. De motie wordt per acclamatie aangenomen. De stemming volgt: 

 

Voor: 20 

Tegen: 0 1375 
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Blanco: 2 

Onthouding: 1 

 

De motie wordt aangenomen. Tim is vanaf nu de nieuwe penningmeester van het 

zesenzeventigste bestuur van het ACD, Arthur is nu de nieuwe Commissaris Onderwijs en 1380 

de Vice-Penningmeester van het zesenzeventigste bestuur en Perry is niet langer Vice-

Penningmeester. Er volgt applaus. Gijs en Siza vragen of Tim nu ook bestuurskleding 

krijgt. Martijn antwoordt dat hier naar gekeken zal worden.  

 

18. Verkiezing SollicitatieCommissie 1385 

Martijn begint met dat er twee sollicitatiebrieven zijn binnengekomen en noemt dat de 

eerste van Floris Blom is. Floris komt naar voren. Floris begint met dat de aanwezigen 

hem vrij goed kennen van zijn twee jaar aan bestuur en verscheidene commissies. Floris 

geeft aan dat hij tijdens zijn bestuursjaren in de SollicitatieCommissie wilde, maar er toen 

geen tijd voor had. Daarnaast meldt Floris dat hij ook in de SollicitatieCommissie van VIA 1390 

heeft gezeten en daar heeft geholpen met het opzetten van een sollicitatieprocedure. Hij 

heeft daarbij ervaring opgedaan en wil dit graag meenemen en denkt met zijn ervaring 

alle kanten van het ACD te hebben gezien en dat hij als gevolg daarvan een goed objectief 

oordeel kan geven over wat nodig is voor een bestuur. Perry vraagt of Floris hier tijd voor 

gaat hebben in verband met zijn stages en projecten en vraagt ook of dit ook ten einde 1395 

loopt. Floris antwoordt dat hij in principe een deadline heeft deze week, welke hij niet 

gaat redden, maar dat er daarna veel tijd voor hem vrijkomt. Rens geeft aan dat de 

SollicitatieCommissie wel gebonden is aan deadlines en vraagt hoe Floris hier mee om zal 

gaan.  Floris geeft aan dat anderen hem hier wel in kunnen sturen. Tori vraagt of Floris er 

zin in heeft. Er volgt gelach. Martijn bedankt Floris. Er volgt applaus.  1400 

Martijn komt ook naar voren om zijn sollicitatiebrief toe te lichten. Hij noemt dat 

hij twee keer heeft gesolliciteerd voor het bestuur, waarbij hij de eerste keer is afgewezen. 

Hij geeft aan veel ervaring te hebben vanuit de SollicitatieProcedureEvaluatieCommissie 

en dat hij erg benieuwd is hoe de SollicitatieCommissie er van binnen uitziet en hoopt met 

zijn huidige ervaring kan helpen met het vinden van goede sollicitanten. Gijs vraagt of 1405 

Martijn deze week nog deadlines heeft. Martijn antwoordt dat hij donderdagochtend nog 

een deadline heeft staan. Ben vraagt of hij, wanneer hij in de SollicitatieCommissie zit, wel 

zijn actiepunten gaat doen. Martijn antwoordt, als grap, dat hij dat niet van plan is. Sam 

haakt in op deze vraag en vraagt of het tijdtechnisch wel gaat werken. Martijn antwoordt 

dat hij het de laatste maand vooral druk gehad, voornamelijk in zijn hoofd. Martijn noemt 1410 

dat hij tijd kan maken voor de taken van de SollicitatieCommissie en geeft aan dat hij hier 

lol aan kan hebben en dat het dan ook minder moeite kost. Martijn geeft aan dat hij dit 

ook af en toe heeft met bestuurstaken en geeft aan dat hij het leuk vindt om vragen te 

bedenken om zodoende mensen te enthousiasmeren voor het bestuur vanuit het bestuur 

en de SollicitatieCommissie. Floris noemt dat Martijn het werk wil uitvoeren van de 1415 

SollicitatieCommissie en het bestuur en vraagt hoe Martijn dan belangenverstrengeling 

voorkomt. Martijn antwoordt dat het logistiek meestal ook zo gaat bij bedrijven en dat er 

de twee zaken alsnog los van elkaar moeten zijn en dat Martijn dit kan. Sam komt terug 

op Martijn zijn vorige antwoord en geeft aan dat Martijn wel de niet leuke dingen ook 

moet doen. Martijn zegt dat hij dit weet. Anne-Fay haakt in op Floris zijn vraag en geeft 1420 

aan dat er bedrijven ook gekeken wordt naar hoe de kandidaat in het huidige team past 
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en vraagt hoe Martijn het dan gaat doen vanwege het feit dat hij geen bestuur meer is 

volgend jaar. Martijn geeft aan hoe de kandidaat in het bedrijf past en dat dat hier ook 

geld, maar dan zal Martijn gewoon niet de kandidaat met zijn eigen bestuur moeten 

vergelijken. Michelle snapt de discussie niet, want er is altijd een 1425 

bestuursvertegenwoordiger in de SollicitatieCommissie. Floris zegt dat de discussie over 

het feit is dat de bestuursvertegenwoordiger niet actief bezig is met het werven van leden. 

Jari legt uit dat er een verschil is tussen het werven en enthousiasmeren. Floris begrijpt 

dit en vroeg daarom ook hoe hij die twee zaken gescheiden houdt. Michelle betwist dat 

die twee zaken in het verleden voldoende gescheiden zijn gehouden. Sam vraagt of 1430 

Martijn er zin in heeft. Martijn antwoordt dat hij er zin in heeft. Er volgt applaus. Floris 

vraagt wie van het bestuur nog meer in de SollicitatieCommissie wilde. Perry antwoordt 

dat hij het ook wilde doen, maar samenwoont met twee kandidaten. Martijn voegt hieraan 

toe dat er binnen het bestuur is besproken wie in de SollicitatieCommissie wilde en dat 

daaruit voortkwam dat Martijn erin zou gaan. 1435 

Jaap komt naar voren en stelt zich voor. Er volgt applaus. Jaap licht toe twee jaar 

penningmeester te zijn geweest bij de NSA en dat hij een goede band heeft met de meeste 

ACD’ers. Jaap geeft aan vanwege Corona mensen iets minder te hebben gezien, maar dat 

hij hierdoor wel iets objectiever is geworden. Daarnaast noemt Jaap dat hij veel ervaring 

heeft met besturen en dat hij aanneemt dat de kwaliteiten nodig voor het besturen van de 1440 

NSA niet al te veel verschillen met die van het ACD. Jaap denkt genoeg ervaring te hebben 

met besturen om een goede bijdrage te kunnen leveren en goed bevriend te zijn met 

Martijn en Floris om de samenwerking voorspoedig te laten verlopen. Siza vraagt wat Jaap 

vindt van de man-vrouwverdeling binnen de bestuursfuncties van het ACD. Jaap 

antwoordt dat hij meer vrouwen positief zou vinden, maar het uiteindelijk gaat om wie 1445 

de beste kandidaat is voor het bestuur. Er volgt applaus. Tori vraagt of Jaap er zin in heeft. 

Jaap antwoordt, grappend, dat Martijn hem erin heeft geluisd. Er volgt gelach. Floris 

vraagt of Jaap daadwerkelijk nog interesse heeft om dingen te doen binnen een vereniging 

ondanks zijn huidige staat van dienst. Jaap antwoordt dat hij meer zin heeft om 

administratieve taken op zich te nemen dan om activiteiten te organiseren en licht toe dat 1450 

hij bij de NSA in de KasControleCommissie zit en bij de SollicitatieCommissie van de NSA 

wil. Sam vraagt of Jaap de sollicitatieprocedure al kent. Jaap geeft aan geen tijd te hebben 

gehad deze door te lezen vanwege de aankomende ALV van de NSA en geeft aan deze 

vrijdag door te lezen. Martijn bedankt Jaap en er volgt applaus.  

Martijn spreekt zijn hoop uit dat er nog iemand uit de zaal opstaat om het vierde 1455 

lid van de SollicitatieCommissie te worden. Sam voegt hieraan toe dat er volgens het HR 

vier leden in de SollicitatieCommissie moeten. Martijn vraagt of er nog een algemeen lid 

is van het ACD is die erin wil. Gijs vraagt hoeveel werk het is. Siza geeft vervolgens aan dat 

zij het weer wil doen. Er volgt applaus. Tim geeft aan dat het handig is om eerst Gijs zijn 

vraag inhoudelijk te beantwoorden. Gijs herhaalt zijn vraag. Siza antwoordt dat het in het 1460 

begin veel planwerk is, wat ongeveer twee uur vraagt, en dat het daarnaast veel tijd kost 

om de sollicitaties af te nemen, zeker wanneer er veel sollicitaties zijn. Siza schat dat dit 

een middag of twee aan tijd kost. Gijs vraagt vanaf wanneer deze tijdsinvestering gemaakt 

moet worden. Siza antwoordt dat dat vanaf nu is. Rens voegt hieraan toe dat het meeste 

werk in mei komt. Jari voegt hieraan toe dat het vooral veel praten is.  1465 

Siza komt nu wel naar voren en er volgt weer applaus. Siza stelt zich voor en geeft 

aan twee jaar in de SollicitatieCommissie te hebben gezeten. Ze voegt toe dat ze hieruit 
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veel ervaring heeft opgedaan en dat ze er best weer wil bijzijn als het algemeen lid, maar 

wil in de tussentijd geen voorzitterstaken op zich nemen. Michelle noemt dat Siza ook 

vertrouwenspersoon is en vraagt hoe Siza ermee zal omgaan als een sollicitant ook al 1470 

eerder is langs geweest met een probleem, want dat kan lastig gescheiden worden. Siza 

vindt dat dat wel kan en licht toe dat ze tijdens haar bestuursjaar ook vertrouwelijk 

aanspreekpunt is geweest met als insteek om het te kunnen scheiden. Siza voegt hier nog 

aan toe dat nu Jari ook vertrouwenspersoon is dat de persoon die hulp nodig heeft ervoor 

kan kiezen of bij Jari of bij Siza langs te gaan, wetende dat Siza dus dit jaar weer in de 1475 

SollicitatieCommissie zit. Siza noemt dat ze de twee taken op zich goed kan scheiden met 

jaar lange staat van dienst en ervaring binnen de vereniging. Michelle noemt dat het wel 

lastig zou zijn als er iemand solliciteert die het eigenlijk niet aankan vanwege een 

persoonlijke situatie en vraagt of Siza dan niet een plicht heeft om ervoor te zorgen dat 

dit goed loopt en dat de persoon misschien niet solliciteert. Siza antwoordt dat haar taak 1480 

als vertrouwenspersoon is om die persoon aan te sporen actie te ondernemen en dat ze 

daar geen eigen mening aan mag verbinden, dit door te vertellen. Siza noemt wel dat ze 

de vragen aan iemand anders zou willen overlaten, mocht zo’n situatie opkomen en zou 

ze ook vragen of de sollicitant het ok vindt als Siza bij de sollicitatie aanwezig is. Tori 

vraagt of Siza nu alleen naar voren komt omdat het nodig is. Siza antwoordt dat ze er zelf 1485 

over nadacht en het wel leuk vindt omdat ze het nog steeds leuk vindt om dingen te doen 

voor de vereniging. Sam vraagt of Siza nog steeds een frisse blik kan bieden voor de 

SollicitatieCommissie ondanks dat Siza er al twee jaar in zit. Siza kan hier moeilijk 

antwoord op geven vanwege het feit dat ze al twee jaar in de SollicitatieCommissie. 

Martijn bedankt Siza, er volgt applaus en Gijs vraagt tussendoor of Siza er zin in heeft. Siza 1490 

antwoordt dat ze er zeker zin in heeft. Het applaus gaat door.  

Joost vraagt of de SollicitatieCommissie rekening kan houden met het later 

toevoegen van een extra bestuurslid. Jari geeft aan dat dit niet kan omdat de 

SollicitatieCommissie tijdens de verkiezings-ALV moet aftreden en dat er op zulke 

momenten niets meer gedaan kan worden. Sam voegt hieraan toe dat dit een 1495 

uitzonderlijke situatie is en dat het tien jaar geleden is dat dit voor het laatst gebeurde.  

Gijs vraagt of er vijf SollicitatieCommissie kunnen zijn. Sam antwoordt dat dit niet 

kan. Floris vraagt of Gijs in de SollicitatieCommissie wil. Gijs geeft aan dit te willen. Gijs 

komt naar voren en er volgt applaus. Gijs legt uit dat hij een paar keer heeft getwijfeld in 

de SollicitatieCommissie te willen. Verder geeft Gijs aan veel te kunnen bijdragen aan de 1500 

SollicitatieCommissie en dat hij verder niets te doen heeft in mei. Gijs geeft aan dat hij het 

superleuk vindt om met mensen te praten en dat hij hier veel motivatie voor heeft en dat 

dit de redenen zijn waarom hij het zou willen doen. Gijs noemt wel dat hij geen oud-

bestuur is en alleen heeft meegedaan aan activiteiten en daarmee het meest algemene lid 

is dat daarmee gevonden kan worden. Er volgt applaus. Perry vraagt hoe Gijs het aan zou 1505 

pakken als Carlijn solliciteert. Gijs geeft aan zich dan buiten deze sollicitatie houden. Siza 

geeft aan dat dat niet volledig kan. Gijs zegt dat hij wel de sollicitaties van de anderen 

leden kunnen overzien en de samenstelling van de opties van het kandidaatsbestuur zou 

hij in dat geval overlaten aan de andere SollicitatieCommissieleden. Sverre vraagt of Gijs 

zichzelf in staat acht zichzelf lost te koppelen van zijn relatie. Gijs antwoordt dat de relatie 1510 

altijd een factor zal spelen, maar acht zichzelf professioneel genoeg om 

belangenverstrengeling te voorkomen. Anne-Fay vraagt dat Gijs zich dan alleen erbuiten 

zou houden bij de sollicitatie van Carlijn. Gijs antwoordt dat hij zich erbuiten zou houden 
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als Carlijn komt solliciteren. Sverre geeft aan dat er wel een probleem zou zijn van 

belangenverstrengeling en hij kansen ziet voor dit om op te komen in allerlei gevallen met 1515 

de huidige sollicitanten. Lucas voegt toe dat er altijd vooroordelen kunnen zijn. Sam 

vraagt of Gijs er zin in heeft. Gijs antwoordt er zin in te hebben en er volgt een kort 

applaus. Sam vraagt aan Siza voor welke positie zij zich kandidaat stelt. Siza antwoordt 

dat de makkelijkste oplossing zou zijn om zichzelf als algemeen lid verkiesbaar te stellen. 

Sam geeft aan dat het vooral is wat Siza zelf wil. Siza stelt zich verkiesbaar als algemeen 1520 

lid.  

 

Martijn dient een motie in om Jaap Ossenweijer in te stemmen als extern lid van de 

SollicitatieCommissie, Martijn ten Brink in te stemmen als huidig-bestuurslid van de 

SollicitatieCommissie en Floris blom in te stemmen als oud-bestuurslid van de 1525 

SollicitatieCommissie. De motie wordt behandeld. De motie wordt aangenomen. De 

stemming volgt: 

 

Voor: 19 

Tegen: 0 1530 

Blanco: 0 

Onthouding: 4 

 

De stemming slaagt. Jaap Osseweijer, Floris Blom en Martijn ten Brink worden ingestemd 

als leden van de SollicitatieCommissie.  1535 

Martijn dient vervolgens een motie in om of Gijs Rombouts of Siza Kuin in te stemmen als 

vierde lid van de SollicitatieCommissie. De motie wordt per acclamatie behandeld. De 

motie wordt per acclamatie aangenomen. Er wordt overgegaan op de stemming voor het 

kiezen van Gijs Rombouts of Siza Kuin als algemeen lid aan te nemen voor de 

SollicitatieCommissie.  1540 

 

Gijs: 7 

Siza: 6 

Tegen: 1 

Blanco: 3 1545 

Onthouding: 6  

 

De stemming mislukt. Siza trekt zich in als verkiesbaar persoon. Martijn dient een motie 

in om alleen op Gijs te stemmen voor de positie algemeen lid van de SollicitatieCommissie. 

De motie wordt per acclamatie behandeld. De motie wordt per acclamatie aangenomen. 1550 

De stemming volgt: 

 

Voor: 15 

Tegen: 2 

Blanco: 0 1555 

Onthouding:6 

 

De stemming slaagt. Gijs Rombouts is hierbij ingestemd als het algemeen lid van de 

SollicitatieCommissie. Er volgt applaus. 
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 1560 

19. WVTTK 
Geen WVTTK 

 

20. Rondvraag 

a. Sfeer ALV 1565 

Perry begint met dat er tijdens de afgelopen ALV, de beleids-ALV van 1 november 2021, 

is aangegeven dat de aanwezigen vooral bestaan uit oud-bestuursleden en weinig 

algemene leden en zeker weinig nieuwe leden. Perry geeft aan dat hij zich heel goed kan 

voorstellen dat de stem van de vereniging goed geuit kan worden als de aanwezigen 

divers zijn. Perry voegt toe dat dit brede publiek destijds helaas niet aanwezig was, 1570 

evenals vandaag het geval is.  

Perry vervolgt zijn brief door te zeggen dat hij na de beleids-ALV een reden heeft 

gehoord voor de afwezigheid van normale ACD-leden. Dit verhaal stelde dat de ALV’s niet 

altijd even leuk worden gevonden. Perry geeft aan dat dit kort door de bocht kan klinken 

en hij deze uitspraak zal toelichten. Perry licht toe dat, voor zover hij weet, het idee van 1575 

een Algemene Ledenvergadering is om met een groep algemene leden te vergaderen om 

zo besluiten te nemen die het bestuur niet op zichzelf zo maar kan maken, om zodoende 

de vereniging vooruit te helpen. Perry noemt dat om dit doel te bereiken er kritisch moet 

worden gekeken naar bepaalde punten en dat bepaalde punten kritisch moeten worden 

besproken, maar dat het uiteindelijke idee van de Algemene Ledenvergadering nog steeds 1580 

is dat de vereniging verder moet worden geholpen.  

Perry legt vervolgens uit waarom de ALV’s niet altijd even leuk worden gevonden: 

naar Perry zijn mening is er binnen het ACD een cultuur opgekomen waarin vooral gericht 

wordt op het kritisch kijken naar punten met een verminderd belang van het 

vooruitbrengen van de vereniging. Perry noemt dat het gevolg van deze cultuur is dat 1585 

nieuwe leden worden belemmerd mee te doen, voornamelijk doordat het met de 

aanwezigheid van deze cultuur hen moeilijk wordt gemaakt iets in te brengen. Perry voegt 

hieraan toe dat het hem opvalt dat de kritiek die wordt geuit niet altijd opbouwend is, 

ondanks dat dit wel wordt geleerd bij tutoraat.  

Tot slot wil Perry nog aan geven dat het niet goed is om te berichten te verspreiden 1590 

dat de ALV’s niet leuk of saai zijn. Om zijn brief te eindigen bedankt Perry het publiek voor 

het luisteren en geeft hij aan dat dit geen persoonlijke aanval is, maar een uitnodiging 

voor verdere discussie. Hij zegt dat deze brief enkel is opgesteld en voorgedragen vanuit 

het oogpunt de ALV te willen verbeteren en daarmee de vereniging vooruit te helpen.  

Sam stelt voor de brief aan de ingekomen stukken toe te voegen. Hierover moet 1595 

worden gestemd. Marit vraagt hoe Perry zijn voorstellen wil bereiken. Sam geeft aan dat 

het beter is dit tijdens de volgende ALV te bespreken. Sverre vindt het goed dat het 

aangekaart wordt, maar er is op dit moment geen stemming over mogelijk, wat betekent 

dat dit op een later tijdstip moet volgen.  

 1600 

b. Afscheid Sape 
Sam vraagt of het bestuur ook nog iets plant voor het afscheid van Sape Kinderman. 

Martijn antwoordt dat hier aan gewerkt wordt en het nu het plan is iets te organiseren 

tijdens de eerste borrel in de Brainwave. Martijn voegt hieraan toe hij niet al te goed weet 
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wat hij aan Sape cadeau moet doen, maar wel weet dat  er ook vanuit de opleiding nog iets 1605 

cadeau is gedaan en er een video is gemaakt om hem te bedanken.  

 

21. Sluiting 
Voorzitter Martijn ten Brink sluit de vergadering om 22:05 uur. 
 1610 


