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Voorwoord 
 

Lieve lezer, 

 

Wat leuk dat je er bent! En welkom in de allereerste versie van ‘t Kerndeeltje, 

waarin we jullie na iedere periode meenemen naar wat er allemaal gebeurd 

is, wat er speelt en wat zal komen.  

‘t Kerndeeltje is gemaakt voor en door leden van onze vereniging, je zult dus 

misschien ook kleine teksten van je klasgenoten tegen kunnen komen. 

Iedereen is welkom om bij te dragen! 

We wensen jullie veel leesplezier. 

 

Liefs,  

 

Bestuur 2019 – 2020 

Satus volantes! 

 

 

 

 

 

 

Ps. Wil jij bijdragen de volgende editie van ‘t Kerndeeltje of zelfs aan de 

almanak? Stuur je tekstjes of foto’s in via meco@svnucleus.nl  
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De vereniging 
De eerste periode van het jaar is altijd een dynamische tijd. De vakantie is net 

voorbij en je moet weer opstarten om aan de bak te kunnen. Ook is dit de tijd 

waarin de vereniging veel nieuwe leden leert kennen en het nieuwe bestuur 

zijn draai moet vinden.  

Zoals ieder jaar is vanaf september het nieuwe bestuur gestart. Met voor het 

eerst in 6 jaar een analytisch chemicus in het bestuur en in totaal 135 jaar 

aan levenservaring hoopt het bestuur van 2019 – 2020 niet alleen een 

vliegende start te maken, maar ook veel nieuwe leden te trekken. Mocht je 

meer willen weten over de doelen van het nieuwe bestuur, dan kan je 

terecht bij het beleidsplan 2019 – 2020, die te vinden is op onze website. 

Naast het nieuwe bestuur zijn er afgelopen periode ook veel nieuwe leden 

bijgekomen. Sommige al bekend van het introkamp en sommige compleet 

nieuw. Eind periode 1 hebben we het leden aantal van 450+ bereikt en dit 

betekent weer een nieuw mijlpaal voor onze vereniging.  

Ook zijn er vanaf dit collegejaar maar liefst 3 nieuwe commissies, namelijk de 

Sportcommissie, Acquisitiecommissie en de FiasCo. We wensen deze 

commissies natuurlijk heel veel succes en kijken uit naar alle nieuwe 

activiteiten die op ons staan te wachten. 

Om alles in goede banen te laten lopen is er ook weer de eerste Algemene 

Leden Vergadering van het jaar gehouden. 

“Het was de tweede dinsdag van de maand, de ALV was wat er in de agenda 

stond. Het was niet leuk, ik voelde mij beroerd. Het was gezellig, we maakte 

het laat. De eerste algemene leden vergadering (ALV) is een feit. De ALV 

duurde ruim 3 uur, wellicht een nieuw Nucleus record. Heb jij hem 

overleefd? Desondanks de lengte en vele discussie hebben we er wel veel 

aan gehad. De FiasCo is ingestemd, de KasCo is ingestemd en we hebben er 

zelfs een werkzaam Huishoudelijk Reglement aan overgehouden.” 

- Nick Tijsterman, penningmeester bestuur 2019 – 2020 
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Introkamp 

Ik ben mee geweest op het introkamp voor het schooljaar 2019 – 2020. Het 

had gelijk een leuke sfeer, niemand kende elkaar en je moest dus gelijk 

nieuwe mensen leren kennen. Tijdens het voorstelrondje en de 

kennismakingsspellen werd al veel gelachen. Doordat op het kamp ook veel 

mensen mee waren van Nucleus bouwde je niet alleen een band op met de 

eerstejaars, maar ook met mensen die al verder waren in hun opleiding. 

Hierdoor kon je veel vragen die je had al stellen en was de eerste les dag een 

stuk beter te doen. Ik ben bij niemand van het introkamp in de klas gekomen, 

maar je kent toch al mensen en dat helpt een heleboel.  Op het kamp werden 

we in twee groepen gesplitst vat voor veel rivaliteit zorgde en die rivaliteit zet 

nu nog steeds een beetje door!  

- Michelle van Vliet, eerstejaars B&M 
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Activiteiten 
Openingsborrel 

Met een knal het nieuwe jaar van de vereniging inluiden, dat was het plan. En 

dat is naar horen ook goed gelukt! Met een geweldige opkomst hebben de 

oude en nieuwe lichtingen elkaar gevonden in de enige echte Odessa op de 

Hogewoerd. Onder het genot van een heerlijk drankje vloeide de gezelligheid 

tot in de late uurtjes van deze na-zomerse avond en nacht. Samen hebben wij 

geproost om er met z’n allen een prachtig jaar van te maken, voor de 

vereniging en al haar leden! 

- Maxime Jobels, voorzitter bestuur 2019 – 2020  
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Kroegentocht 

Dit schooljaar werd, door Nucleus, afgetrapt door een kroegentocht. Hierbij 

konden alle nieuwe leden die sinds dit jaar in Leiden studeren de stad leren 

kennen. De kroegentocht begon in het Grand Café in de Hogeschool waarna 

we de stad in gingen. Zoals bij iedere kroegentocht was er mogelijkheid om 

bij elk cafeetje of kroeg een biertje te halen. Na elke stop ging de stemming 

er steeds beter in zitten. In de Roebels, wat de eindlocatie was, hebben we 

met z’n alle geproost met zwevertjes. Dat was ‘psig wel m’kay. Wanneer we 

allemaal klaar waren met dansen deden we nog één afzakkertje bij de 

Lazarus. En toen nog één of twee… 

- Joost Priem, Commissaris Interne Zaken bestuur 2019 – 2020  

 

CoBo bestuur 2019 - 2020 

Op de avond van de constitutieborrel was ik pedel, recipieer aanmeld 

persoon en jenevermeisje. Ik vond het erg leuk om deze dingen te kunnen 

doen. Toen ik aanmeldpersoon was kwamen de besturen en commissies zich 

bij mij aanmelden om te mogen recipiëren. Daarna was ik pedel. Het pedel 

zijn is leuk, omdat je kort in het middelpunt staat wanneer je aan het 

omroepen bent en mensen je proberen tegen te werken door ‘VOLUME’ te 

roepen. Als pedel kan je worden gebrast en daarom stonden er de hele 

avond mensen om me heen om ervoor te zorgen dat ik (of de pedelstok) niet 

zouden worden gebrast. Dat is helaas niet gelukt, want toen ik bezig was met 

het omroepen van een bestuur werd er geprobeerd mij en de pedelstok te 

brassen. Het is uiteindelijk gelukt om de pedel stok te brassen, maar ik was 

gelukkig niet gebrast. Na dat ik klaar was als pedel ben ik ook nog even 

jenevermeisje geweest. Als jenevermeisje schenk je de shotjes in voor het 

bestuur en het recipiërende bestuur. Ik heb heel erg genoten van deze avond 

en hoop dat ik volgend jaar weer kan helpen. 

- Dionne van der Lugt, eerstejaars B&M 
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Poolen 

Poolen is één van Nucleus haar traditionele activiteiten. Dus ook dit jaar was 

het weer tijd om de keuen en biljartballen tevoorschijn te halen. Hoewel een 

deel mensen genoot van het vrije poolen, deed een groot deel mee aan het 

pooltoernooi. In rondes werden winnaars uitgedaagd met elkaar verder te 

strijd aan te gaan. Hieruit kwam de winnaar en tevens nieuw aspirant-lid Dion 

van den Berg! Na het poolen werd er nog genoten van wat bitterballen en 

drankjes, waardoor mede de avond werd afgesloten als een groot succes.  
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Educatief 
Excursie Naturalis 

De eerste excursie van dit jaar was naar het museum Naturalis. Om de hoek 

van de hogeschool namen wij een kijkje in de wereld van mineralen. Onder 

leiding van Karsten Kaspers (docent Chemie aan de hogeschool) kwamen wij 

hier dan ook alles over te weten. Na de excursie was er uiteraard nog ruimte 

om de rest van het museum te ontdekken.  

- Laura Outhuis, Assessor Onderwijs bestuur 2019 – 2020  
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BCR studiesessie 

Aan het begin van ieder jaar zijn er nog geen commissies gevuld. Deze zullen 

rond oktober gevuld zijn en daarna worden er pas activiteiten door hen 

georganiseerd. Helaas zijn er ook ieder jaar een hoop eerstejaars B&M-

studenten die veel moeite hebben met B01BCR (biochemisch rekenen). 

Hierom besloot ik een studiesessie voor BCR te organiseren. Datum geprikt, 

lokaal gereserveerd en inschrijvingen waren open. Gelukkig dat er genoeg 

mensen konden helpen, want er was een hoop animo. En het was dan 

gelukkig ook een succes.  

Studiesessies is iets wat ik dit jaar dan ook graag samen met de 

Educatiecommissie voort wil gaan zetten, wellicht in de vorm van Crash 

Courses. Vorig jaar is hier een pilot voor gestart, waar veel potentie in zat. Ik 

ben nu druk samen met de Educatiecommissie aan het sparren over welke 

Crash Courses en andere educatieve activiteiten er dit jaar neergezet kunnen 

worden en kan eerlijk zeggen dat ik er nu al volste vertrouwen in heb. Ik hoop 

jullie dan ook in het volgende Kerndeeltje nog meer te kunnen vertellen! 

- Laura Outhuis, Assessor Onderwijs bestuur 2019 – 2020  
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Borrels 
Oktoberfest borrel 

De Oktoberfest borrel was mijn 2e borrel van Nucleus en misschien wel de 

gezelligste. Bij deze borrel waren veel mensen verkleed en praat je 

supermakkelijk met andere studenten uit andere jaarlagen of van de andere 

studie. Dit is natuurlijk supergezellig want hoe meer zielen hoe meer 

vreugde! 

- Rob de Beer, eerstejaars B&M 
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Samenwerkingen 
Spooktacular 2019 

Voordat ik naar Spooktaculair ging heb ik een kostuum gefixt bij Laura thuis. 

Na overleg hebben we besloten om mij te verkleden als ananas. Bij de 

opbouw van het feest ben ik aan het werk gezet om alle ballonnen op te 

blazen. Dit heb ik natuurlijk vol trots en met alle eer gedaan. De ballonnen 

voor het feest waren de beste ballonnen ooit opgeblazen. Langzamerhand 

liep de Next voller en voller. Bij de deur werden de welkomstshotjes zo snel 

uitgedeeld dat het bijna niet meer aan te slepen was. Niet omdat de shots zo 

lekker waren maar omdat de mensen achter de toonbank hard aan het 

meewerken waren om die smerige bocht weg te werken. Toen iedereen 

binnen was en toen de mensen met deurdienst geen Campari meer konden 

zien kwam Kevin. Hij won de verkleed wedstrijd met zijn clownspak. Hij won 

een fles welkomst shot en schonk hem ter plekke in z’n mik. Na deze 

uitreiking was het feest pas echt geslaagd en werd er tot diep in de nacht 

gefeest en gedronken. Hoe dichterbij het einde van het feest kwam hoe 

verder weg de aanwezigen geraakt werden. Gelukkig kon ik uitslapen, ik was 

vrij. 

- Joost Priem, Commissaris Interne Zaken bestuur 2019 – 2020 
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Vooruitblik periode 2 
Ook in periode 2 zullen er weer veel activiteiten ons te wachten staan. Zo 

staat er weer een nieuwe Algemene Leden Vergadering op ons te wachten, 

eveneens als het kerstdiner als bestuursactiviteit, de feestdagen en 

jaarwisseling, het New Years Revolutions samenwerkingsfeest en natuurlijk 

zal Valentijnsdag aan het eind van periode 2 om de hoek staan. Ook zijn de 

Activiteiten-, Sport- en Educatiecommissie te trappelen om te presenteren 

wat zij in petto voor ons hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


