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Personal
Development
Day
Het was weer tijd voor de
Personal Development Day
van de KNPSV. Het huidig
bestuur en het kandidaatsbestuur zijn naar Utrecht
gereisd om deze dag bij te
wonen. Na een zeer
interessante lezing van
Hans Schikan over ‘The 7
P’s of Personal Development’ waren er verschillende workshops waar je
voor kon kiezen. Tussen de
lezing en de workshops
was er nog een lunch om
nog even over de lezing te
praten met anderen. De
workshops waren ‘Motivations’, ‘Presentation
Skills’, ‘Entrepeneurship,
cooperation and leadership’, ‘Public Speaking’ en
‘LinkedIn’. Bij deze laatste
workshop kreeg je ook een
fotoshoot voor je LinkedIn
profiel. Na de workshops
was er ook nog een
netwerkborrel waarbij ook
verschillende beroepsverenigingen aanwezig
waren.
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PAC-Symposium
2 maart 2017 vond weer het jaarlijkse PACSymposium plaats in Utrecht. Een symposium gewijd
aan allerlei verschillende onderdelen van chemie,
waaronder ook sinds dit jaar twee sprekers namens
organische chemie, waaronder onze eigen VUdocent en organisch chemicus dr. Maikel Wijtmans.
In de lezing van Wijtmans stond zijn eigen onderzoek
centraal, wat een leuke kijk in zijn leven als
onderzoeker. Maar het zou Wijtmans niet zijn als er
geen kleine uitstap naar het onderwijs is, dus sluitte
hij zijn lezing met een minicollege over hoe Blended
Learning de toekomst is van het onderwijs, met als
proefpersonen ons, de studenten van FAR.
Bovendien is er ook dit jaar weer een VCSVU'er in
de prijzen gevallen bij de KNCV-posterwedstrijd,
namelijk niemand minder dan 3e jaars FAR-student
Ferry Pronk met het behalen van de 2e plaats.
Nogmaals gefeliciteerd Ferry namens het VCSVUbestuur!
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Kandidaatsbestuur
Het einde van het collegejaar nadert. Dat
betekent sinds kort dat het tijd is voor een wissel.
Een wissel van oud naar nieuw, bejaard naar fris,
veteraan naar rookie en ga zo maar door. Maar
wie moet de plek in nemen van het 52 ste. Het
was een lang proces, waar een aantal namen de
revue zijn gepasseerd. Er moest een ideale
opstelling bedacht worden. Er werd inspiratie
opgedaan van het Nederlands elftal over hoe het
niet moest. Er werd intensief gekeken naar de
Powerpuff girls. Want zeg nou zelf, dit is de beste
eenheid die de mens ooit zal meemaken. En
toen, na lange, lange tijd, was het zover. Vijf
kandidaten deden zich voor. En wij zagen dat het
goed was. Er kan misschien getwist worden over
het feit dat er te weinig vrouw aanwezig is in dit
kandidaat bestuur. Echter, Natascha heeft
bewezen dat 1 vrouw meer dan genoeg is om 4
mannen onder de duim te houden. Of dat het
nooit goed zal komen als er 2 gingers in een
bestuur zitten. (Hierover zijn wij ook nog niet uit.
Wij vrezen een complot. Maar ja, geschikt is
geschikt.) Goed, nogmaals, het einde nadert. Wij
hebben aan het KB gevraagd of zij zich in 53
woorden willen beschrijven. Dus zonder verder
oponthoud presenteer ik u het kandidaatsbestuur
der VCSVU.

Wesley Saarloos
Ik ben Wesley Saarloos. Kandidaat-voorzitter
voor het 53e bestuur der VCSVU. Rood haar,
extreem middelmatige cijfers maar een hoop
passie voor onze vereniging. Ik heb al het geluk
gehad om voorzitter te worden van de
borrelcommissie. Dit doe ik dan ook met veel
plezier. Nu nog meer gedrevenheid, dus
hartstocht naar het bestuur.
Lars Binkhorst
Ik ben Lars Binkhorst, 19 jaar en tweedejaars
student farmaceutische wetenschappen. Volgend
jaar zal ik de functie van secretaris bekleden, en
zal ik dus Wesley zijn rechterhand zijn (gelukkig
niet letterlijk). Ik woon sinds eind april eindelijk op
Uilenstede zodat ik nu nog meer feestjes kan
meepakken, en nog meer bier kan drinken.
Nino de Kip
Mijn naam is Nino de Kip, 21 jaar geleden
geboren in Amsterdam en opgegroeid in
Purmerend. Ik ben competitief, geordend,
doorzettend en hoop dat ik de wereld een stukje
beter achter kan laten. Vrije tijd breng ik graag
met vrienden door en ik heb een sterke afkeer
voor het schrijven van autobiografische stukjes.
Suzanne Braam
Hoi! Ik ben Suzanne, 19 jaar oud, kandidaat
commissaris extern en de enige vrouw in het
kandidaatsbestuur. Ik zal gaan zorgen voor een
beetje testosteron in de overvolle pot met
oestrogeen en progesteron. Nu zal je vast
denken, ‘huh bedoelt ze dat niet andersom?’.
Nee, want de mannen zijn net een stel wijven.
Kobus Versteegh
Hey, ik ben Kobus Versteegh. Ik ben actief lid bij
de BC, de AC en PromoCie. De jongste in het
kandidaat bestuur en de ergste alcoholist. Ik
ben kandidaat Intern, maar op dit moment
vooral niets. Het lijkt me heel leuk om in het
bestuur te gaan, vooral met dit team van
toppers.
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Kalender
Donderdag 13 april
Casino-avond in FOK
Woensdag 19 april
Excursie ZoBio
Donderdag 20 april
FOK-borrel
Dinsdag 2 mei
Buitenborrel

Moppentappen
A piece of ice fell in love with
a bunsen burner. “Bunsen! My
flame! I melt whenever i see
you!” Said the ice. The bunsen
burner replied: “It’s just a
phase you’re going through.”

Belgische Bier Borrel
De borrel waar iedereen op zat te wachten.
Eerstejaars door de verhalen, tweede- en derdejaars
door de herinneringen. Dat was ook zeker te
merken, want wederom was de borrel een groot
succes. De tuinzaal was vol en er waren veel
bekende gezichten. Met maar liefst 41 verschillende
biersoorten, allemaal Belgisch uiteraard, was er voor
ieder iets lekkers. Van kersen bier tot chocola bier,
van Affligem tot Zundert. De biertjes vlogen over de
toonbank en de Borrel Commissie had het er maar
druk mee. Het was erg gezellig en de sfeer was
goed. Dat is ook te zien op de foto’s van de
PromoCie, die je kan vinden op vcsvu.nl.

What do you do with a dead
chemist?
You Barium
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