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Fluor Flirt Eindfeest
Het einde van het jaar, daar hoort
natuurlijk een feest bij. De acht
verenigingen van het WN-gebouw
hebben samen dit memorabele feest
georganiseerd. Het was dan ook zeker
een druk bezocht feest, de zaal was
gezellig vol en er heerste een goede
sfeer. De mooie locatie van Radion was
versierd in het thema Fluor flirt. Overal
was blacklight en versieringen in neon
geel, blauw en oranje. Maar Radion
was niet het enige dat was versierd,
overal
liepen
mensen
met
fluorescerende schmink en witte
shirts, waardoor het een spektakel van
kleuren was. Er liepen zelfs mensen
met kunstwerken op hun shirt, zoals
een Pikachu of Spongebob in neon
kleuren. De muziek was geregeld door
een drietal Dj’s, gevormd uit Ice Cream
Collective, Sidney van Niel en DJ Artez.
Deze drie Dj’s kregen het voor elkaar
om de zaal los te laten gaan. Mensen
gingen door tot 4 uur s` nachts. Het
laatste feest van het jaar was al met al
een groot succes en we kijken nu al uit
naar het volgende jaar!

Barbecue en Witbier borrel
Het laatste VCSVU evenement van het jaar, verzorgt door zowel de AC als de BC.
Op het veldje naast het MF-gebouw begon het al snel vol te stromen vanaf vijf
uur. Het was dan ook een zeer geslaagd evenement. Er waren mensen van alle
jaarlagen, inclusief de masters. Er waren zelfs mensen van de afdelingen van de
K.N.P.S.V. Maar naast al deze drukte was het toch ook een emotioneel moment.
De laatste borrel georganiseerd door onze lieve ex-BC voorzitter Wesley
Saarloos. Het stokje wordt overgenomen door de nieuwe BC voorzitter, Pier
Wessels. Het was namelijk de laatste borrel voor de wissel-ALV en dus ook het
laatste VCSVU evenement onder het 52ste bestuur.
Maar wat een borrel om het jaar mee af te sluiten, de barbecue geregeld door
de AC liep goed en de hamburgers vlogen over de grill. Daarnaast zorgde de BC
voor een verfrissend drankje met het warme weer. Het witbier was koud en viel
erg in de smaak bij vele mensen, maar er werd natuurlijk ook Heineken, wijn en
fris geschonken. De borrel was tot acht uur op het veldje naast MF-gebouw,
maar verplaatste zich daarna naar de oud vertrouwde ledenkamer, FOK. Hier
ging het feest door tot 22.45, waarbij veel leden met verdriet het gebouw
moesten verlaten. Wil je nog nagenieten van dit mooie evenement, dan kun je
de foto’s opzoeken op de site: www.vcsvu.nl.
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Samenvatting wissel ALV

Agenda

Gehouden op 22 juni 2017 te Amsterdam

7 September
Openingsborrel

Op 22 juni jl. heeft de algemene leden vergadering (ALV) van de VCSVU plaatsgevonden.
Deze ALV stond in het teken van de wisseling van het bestuur van de VCSVU. Tot onze
spijt is het 52ste bestuur bestaande uit Natascha Krikke (voorzitter), Pier Wessels
(secretaris), Jesse Jungmann (penningmeester), Hany Majeed (commissaris extern) en
Renas Nader (commissaris intern), afgetreden. Na een geweldige anderhalf jaar zit het er
op voor ze. Het 52ste bestuur heeft ontzettend veel gedaan voor de vereniging. Daarom
willen wij het 52ste bestuur bedanken voor al hun inzet voor de vereniging.
Tot ons groot genoegen is op deze ALV het 53ste bestuur, bestaande uit Wesley Saarloos
(voorzitter), Lars Binkhorst (secretaris), Nino de Kip (penningmeester), Suzanne Braam
(commissaris extern) en Kobus Versteegh (commissaris intern), aangetreden.
Tijdens de ALV heeft het 52ste bestuur een update gegeven over een nieuwe sponsor
Medical Werff, komend collegejaar zullen labjassen met het nieuwe logo van de VCSVU
verkrijgbaar zijn. Daarnaast heeft Fleur van Gelder, voorzitter van de Koninklijke
Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging (K.N.P.S.V.), uitleg gegeven over de
K.N.P.S.V. en een korte update.
Tijdens de ALV zijn twee nieuwe voorstellen aangenomen. Er mogen vanaf nu bij iedere
ALV moties worden ingediend. Een leuk voorbeeld van een motie is bijvoorbeeld: ‘Wij
leden van de VCSVU zijn van mening dat het bestuur van de VCSVU zich elke week moet
wegen en dit aan het eind van het bestuursjaar moet tonen aan de leden in een grafiek
op de ALV.’ Naast de moties is het boekjaar aangepast. Deze zal vanaf nu elk jaar lopen
van 1 juni tot en met 31 mei.
Het (anderhalf) jaar van de commissies werden uiteraard ook besproken. Alle commissies
gaven een korte update over hoe het jaar is gelopen en welke evenementen zij hebben
neergezet. Daarnaast zijn ook de Borrel Commissie (BC) voorzitters gewisseld. Pier
Wessels is de nieuwe voorzitter van de BC, nu hij het heeft overgenomen van Wesley
Saarloos. Natascha Krikke zal Pier gaan ondersteunen als vice-voorzitter van de BC.
Als laatste wenst het 53ste bestuur iedereen een fijne vakantie!

15 – 17 september
InVUtasie Weekend
20 september
Filmavond
26 september
ExCie activiteit
……………………………………………...

Moppen
Q: Why do chemists like
nitrates so much?
A: They're cheaper than day rates.

Q: How many moles are in a
guacamole?
A: Avocado's number.

