1113
Plaatsingslijst van stukken
betreffende de Vereniging
van Chemie Studenten aan
de Vrije Universiteit
(VCSVU)
Opgericht 1964
Jaren van het archief 1972-2015

Samengesteld door Lars Binkhorst

Collectie HDC | Protestantse Erfgoed
Bibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
Collectie nummer: 1113
Juni 2018

Inleiding

De VCSVU is opgericht op 1 oktober 1964. Zij kwam voort uit een natuurphilosofische faculteitsvereniging (N.P.F.) die, na snel groeien van de Vrije
Universiteit, te groot werd om als één vereniging verder te gaan. Lange tijd
bestond de VCSVU uit alleen scheikunde, ook wel chemie genoemd. Ergens
in de historie is de afsplitsing farmaceutische wetenschappen daarbij gekomen.
In december 2017 werden de dozen 9-20 aan het archief toegevoegd.
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Plaatsingslijst
De nummers zijn doosnummers.
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Bulletin VCSVU 1973-1980
De bulletins werden maandelijks uitgebracht met updates
en mededelingen over de vereniging. Daarnaast staan er
verschillende columns in vermeld en een agenda met activiteiten binnen de vereniging.
De papieren binding 1983-1985
De papieren binding was een maandelijkse uitgave van
een papieren blad waarin activiteiten binnen de vereniging, zoals excursies en bijvoorbeeld het kerstdiner, werden beschreven. Daarnaast staan er ook gedichten, moppen en rubrieken in deze bladen vermeld. Er werden updates gegeven over ontwikkelingen binnen de vereniging.
Er werden advertenties geplaatst, taakomschrijvingen gegeven en tekeningen en gedichten in verwerkt. Deze papieren binding is uitgegeven tot en met 2016. Hierna is de
VCSVU overgegaan op de nieuwe binding, een maandelijkse nieuwsbrief die via de mail werd verstrekt. Deze
staan opgeslagen in de drive van de VCSVU. Van elke
nieuwe binding is een fysieke kopie bewaard.
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De papieren binding 1985-2015
2
1985-1995
3
1992-2002
4
2003-2015
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Statuten en huishoudelijk reglement (HR) 1965-2006
In de statuten van de VCSVU staan alle regels en gebruiken waaraan zowel leden en bestuursleden zich ten alle
tijden aan moeten houden. In de statuten wordt veelal
verwezen naar het huishoudelijk reglement. Ook zijn alle
wijzigingen in de originele statuten in het archief opgenomen. Hierbij ook de contracten met de notarissen en
kopieën van elk gewijzigd statuut. Ook de opzet van het
allereerste statuut is hierin opgenomen. Deze is echter
niet in gebruik genomen en deze is zeer kwetsbaar dus
pas op met openen.
In het huishoudelijk reglement (HR) zijn de dagelijkse
richtlijnen voor de verenigingen en zijn leden opgenomen. Ook alle wijzigingen die in het huishoudelijk reglement zijn doorgevoerd, zijn in het archief opgenomen.
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Jaarverslagen 1972-2008
In de jaarverslagen staan de verrichtingen van het bestuur
in een bestuursjaar. Daarnaast worden hierin alle ontwik-
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kelingen binnen de verenigingen beschreven. Samenvattingen van de activiteiten, uitgevoerd door de commissies, staan hierin ook beschreven. Verder zijn hierin ook
de uitgaven en inkomsten van elk bestuursjaar opgenomen.
Postvak uit 2003-2011
In het postvak uit zijn alle brieven die verzonden zijn per
post en e-mail bijgehouden. Dit is alleen gedaan van
2003 tot en met 2011. Dit zal nooit meer in het archief
worden opgenomen.
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Notulen SOS 2004-2009
In de notulen van de SOS (scheikunde overleg studenten)
staat een verslag van de vergaderingen tussen de scheikunde studenten en de afdeling, deze SOS vergaderingen
zijn na 2013 niet meer gehouden omdat scheikunde werd
afgesplitst.
Notulen COV 2004-2008
In de notulen van de COV (commissie overleg VCSVU)
staat een verslag van de vergaderingen tussen het bestuur
en de voorzitters van de commissies. Deze zijn gedateerd.
Notulen ALV 2003-2009
In de notulen van de ALV (algemene leden vergadering)
staat alles wat er in de vergadering die minimaal twee
keer per jaar werd gehouden, waarbij de leden op de
hoogte werden gesteld van ontwikkelingen, belangrijke
beslissingen werden besproken en stemmingen hierover
werden gehouden.
Notulen BV 2009-2011
In de notulen van de BV (bestuursvergadering) staat een
verslag van de vergadering die werd gehouden. Deze is
gedateerd.
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COSMOS 2001-2013
De COSMOS was een commissie die voornamelijk goede doelen hielp in derde wereld landen. Er werden voornamelijk activiteiten georganiseerd waarbij geld werd opgehaald. Er werd
geld gedoneerd aan scholen, en er werden verschillende dingen
gebouwd door de COSMOS. In dit archief zijn voornamelijk
brieven en updates over de ontwikkelingen in deze landen opgenomen.
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Handgeschreven Notulen AV en BV 1974-1976
In deze handgeschreven notulen staat alles wat besproken is
tijdens de AV (algemene vergadering) en tijdens de BV (bestuursvergadering).
Bulletin Bulletin VCSVU 1970-1977
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Post in/uit 1964-1989
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notulen VCSVU bestuur 1996-2008
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Jaarverslagen 1984-1999
Beleidsplannen 1975 & 1990-1998
post uit 84-96
Ingekomen post 93-99
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CoBo kaartjes
Verslagen beleidsweekend
Buitenland excursie 1966 – 68
Buitenland excursie 1973 + 84-86
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post in 1999 -2000
Invutasie verslagen 1970-1998
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notulen AV 76/77
Notulen bestuur 89-93
Notulen bestuur 94-96
Notulen BC 2001/2000
Notulen AC 1991 + 1994-2000
Notulen SOS ALV 1990-1993
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Sponsor commissie 2000-2013
Financiele verslagen/begrotingen balansen van bestuur en
commissies 85-2003
CosMos jaarverslag 2000
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Notulen / adressenlijst/verslagen OCNS 1967-1976
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Almanakken 35e t/m 50e lustrum
Notulen SOS ALV 1990-1998
Notulen ALV en ledenbrieven 1970-1974
InVUtasie verslagen 1981-1994
De inVUtasie is de commissie die het eerstejaarsweekend en de
introductieweek regelt voor de nieuwe eerstejaars. In deze InVUtasie verslagen wordt een samenvatting van het weekend en
de activiteiten, die in dit weekend georganiseerd zijn, gegeven.
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Adressen en financiën
Verslagen van studiereizen, ca. 1995-2001
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Vesrlagen van studiereizen, ca 1985-2013
InVUtasie
Beleidsplannen 1984-1986
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