Beste aankomende student,

Welkom in Amsterdam, welkom bij de studie Scheikunde. Goede keuze!
Alle scheikundestudenten in Amsterdam worden in principe lid van het ACD, het Amsterdams Chemisch
Dispuut, de studievereniging voor de studie Scheikunde aan de UvA en de VU. Als je lid wordt van het ACD,
kan je via de vereniging met korting je boeken bestellen. Door deze korting zijn de boeken bij het ACD
vrijwel altijd goedkoper dan boeken bij leveranciers als bol.com. Met de korting op de boeken haal je
daarnaast ook gelijk de kosten voor je lidmaatschap bij je eerste aankoop er al uit! Verder organiseert het
ACD regelmatig activiteiten zoals borrels, feesten en sportevenementen, maar ook studiegerelateerde
evenementen zoals lezingen, symposia en excursies in het binnen- en buitenland.
Waarom zou je, naast het feit dat het ACD veel leuke activiteiten organiseert, nog meer lid moeten worden
van het ACD? Via het ACD kom je bijvoorbeeld in contact met ouderejaarsstudenten en alle leden kunnen
gratis thee halen in de verenigingskamers op de UvA (kamer A0.09) en de VU (WN-KA 371). In deze kamers
verkopen we verder fris, bier, chips, chocolade en nog veel meer voor een schappelijke prijs. Het ACD heeft
ook veel contact met bijlesinstituten en andere bedrijven, waardoor we jou makkelijker aan een bijbaantje,
stage of summerschool kunnen helpen.
Om lid te worden van het ACD vragen we je het inschrijfformulier in te vullen op onze website
(www.acdweb.nl/lid-worden/). Het lidmaatschap is pas geldig als je de kosten voor het lidmaatschap (€21,voor de hele bachelor) betaald hebt. Dit is het makkelijkste te doen door het bedrag over te maken. Uitleg
hierover vind je in het formulier. Het is ook mogelijk om op een later moment te pinnen in de
verenigingskamer op Science Park (A0.09).
Voor de eerstejaarsstudenten organiseert het ACD samen met de NSA (Natuurwetenschappelijke
Studievereniging Amsterdam), het eerstejaarsweekend (EJW). Door de huidige situatie rond COVID-19 is
het EJW van dit jaar nog onder voorbehoud. Meer informatie over het EJW staat in de brief van de ‘KOEST’.
Naast het EJW heeft het ACD voor de eerstejaarsstudenten een eigen commissie, de eerstejaarscommissie,
die alleen maar uit mede-eerstejaarsstudenten bestaat en allerlei leuke activiteiten, speciaal voor jullie
eerstejaars organiseert.
Het bestellen van de boeken gaat ook via onze website (www.acdweb.nl/boeken/) en daar is alle informatie
te vinden. Je kunt als aankomend eerstejaarsstudent je boeken al bestellen voordat je je ACD-lidmaatschap
betaald hebt, zodat je zeker weet dat jouw boeken op tijd binnen zijn.
Normaal gesproken is er aan het begin van het studiejaar een Facultaire Introductie. Dit is een dag in de
intreeweek waar je de faculteit leert kennen, je lidmaatschap kan betalen en labjassen en -brillen kan kopen.
Zie de volgende pagina voor de prijslijst. Door de huidige maatregelen in verband met COVID-19, is het nog
onduidelijk of de Facultaire Introductie van dit jaar fysiek plaats kan vinden. Zodra wij hier mee informatie
over hebben, zal je dit zo snel mogelijk te weten komen. Aangezien labjassen en -brillen verplicht zijn op
het lab, zal er in elk geval een oplossing worden bedacht zodat je deze benodigdheden op tijd kan kopen.
Als je nog vragen hebt kun je altijd een e-mail sturen naar het bestuur (bestuur@acdweb.nl) of kijk op
www.acdweb.nl/eerstejaars/, hier is ook alle informatie die in deze brief staat te vinden.
Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur,

Jari Hoffmann
Secretaris van het 74ste bestuur des Amsterdams Chemisch Dispuuts

Prijslijst producten te koop bij het ACD
Product

Prijs

Verplicht?*

Labjas

€ 25,-

Ja

Labbril

€ 6,-

Ja

Overzetbril (voor over je eigen bril
heen als je die hebt)

€ 8,-

Alleen als je een bril draagt.

Labjournaal (voor aantekeningen
in het lab)

€ 7,-

Ja, het is verplicht om precies deze te hebben. Hij is
wel later aan te schaffen bij de universiteit.

Chemnote

€ 2,50

Nee

Lidmaatschap voor de hele
bachelor

€ 21,-

Nee, maar wel als je boeken wilt kopen en mee wilt
met academische en sociale activiteiten.

Lidmaatschap van de KNCV

Eerste jaar gratis

Nee, maar wel gratis

(prijs vastgesteld door
de universiteit)

Als je alle verplichte dingen (en het lidmaatschap) op de Facultaire Introductie koopt reken je dus € 59,00 af.
*Je bent overigens niet verplicht deze bij ons te kopen, maar wij zijn wel een van de goedkoopste leveranciers.

