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Tweede bespreking ingezonden stuk Overdachts-ALV 19 september 2017 

12 december 2017 

Locatie: Bushuis, vergaderkamer 

Aanwezigen: Rosa Sikkes, David Kabel, Lucie van Hulst, Sam Verkerk, Eefje Witvliet, 

Vincent Lageweg, Alex Beekman, Melle Koletzki en Romane Voet. 

 

Opening 

Rosa opent de bijeenkomst om 14:20. 

 

Inleiding 

Rosa: vorige keer deel één en deel twee van het stuk behandeld. Vandaag deel drie en deel 

vier. 

 

Bestuur 

Sollicitatiecommissie 

Melle: is een goed idee. Het is dan alleen moeilijk om te besluiten wie daar in moeten. 

Bekend maken wie hebben gesolliciteerd voor het bestuur is geen goed idee. Op deze 

manier gaan mensen die niet willen dat hun naam bekend wordt niet meer solliciteren. 

Rosa: het kan erg pijnlijk zijn om dit op een ALV te bespreken dat jij het niet geworden bent. 

Alex: het wordt niet besproken, je naam wordt alleen bekend gemaakt. 

Romane: mensen die wat meer verlegen zijn zullen nu minder snel solliciteren. 

Alex: we willen op de ALV meer ruimte voor discussie over de aanstelling van het bestuur. 

Op deze manier kunnen leden meedenken over de bestuurskeuze. 

Rosa: we hebben toch al een sollicitatiecommissie waar dan op vertrouwd kan worden. 

Vincent: maar je wilt juist vertrouwen op de leden van de ALV die kiezen voor het nieuwe 

bestuur. 

Melle: er is aangegeven in het manifest dat mensen zich niet inlezen op een ALV. Hoe 

verwacht je dan dat deze mensen een weloverwogen keuze maken? Het is niet slim om de 

namen bekend te maken omdat mensen dan afgeschrikt worden door de afwijzing. 

Vincent: ik denk niet dat mensen die twijfelen om te solliciteren om deze reden dan moeten 

solliciteren. 

Romane: maar het gaat hier gewoon om een veilige omgeving om te solliciteren. De 

sollicitatiecommissie is dan precies de oplossing voor het probleem dat jullie aankaarten. 

Rosa: afgewezen worden voor het bestuur is een grote deuk in je ego, en deze wordt op 

deze manier alleen maar erger. 

Vincent: de ALV moet een mening hebben over de keuze in het bestuur. 

Romane: is dat wel zo? Is het niet de keuze van (nu dan het bestuur) of mogelijk een 

sollicitatiecommissie. 

Lucie: iedereen weet hoe de ALV’s nu lopen, dus als we het nu zouden doen is het gewoon 

alleen een beetje beschamend voor de afgewezen mensen in plaats van dat het gaat helpen 

bij de bestuurskeuze. 
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Rosa: er staat ook dat afgewezen mensen hun afwijzing kunnen aanvechten en dan op de 

ALV nog hun plek kunnen krijgen. Maar er is dus een sollicitatiecommissie die hier een 

weloverwogen beslissing over maakt. 

Vincent: ik ben het hier niet perse mee eens. 

Romane: een mogelijkheid is ook om (anoniem) de afgewezen mensen te bespreken om 

zicht te brengen op waarom de mensen gekozen zijn of niet. 

Rosa: wij zijn het wel eens met een sollicitatiecommissie, maar het aanvechten of benoemen 

van afgewezen mensen vinden we niet een goed idee. 

Vincent: de ALV moet beter in staat zijn om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen, 

door meer informatie erover los te laten, bijvoorbeeld bij de stukken. 

Eefje: er kan dus ook geen beleidsplan gemaakt worden voor op de overdrachts-ALV? 

Sam: je kunt dan wel een tweede ALV instellen voor de vakantie, waarbij je alleen het 

nieuwe bestuur instemt. 

Melle: bij een ALV vlak voor de vakantie zijn wel veel mensen weg, maar het is een goed 

idee. 

Sam: dan zijn er ook geen eerstejaars die het kandidaatsbestuur (KB) niet kennen. 

Samenstelling sollicitatiecommissie 

Alex: Je wilt weten hoe mensen functioneren > dus oud bestuurslid en een huidig 

bestuurslid, je wilt een onafhankelijk iemand met een lege blik > dus los persoon, en je wilt 

een algemeen lid dat onafhankelijk meedenkt. Een 5e persoon (nog een algemeen lid) zou 

nog beter zijn. 

Rosa: hoe bepaal je het lid uit het zittende bestuur? 

Alex: zelf onderling kiezen. 

Melle: dit lijkt me ook een goed idee. 

Rosa: in het bestuur hadden we het erover dat het moeilijk kan zijn om te bepalen of iemand 

geschikt is voor een functie die niet die van jou was. 

Romane: je kunt de sollicitatiecommissie ook laten vergaderen met het huidige bestuur. 

Alex: je kunt het bestuur er ook bij zetten en ze samen één stem geven in de keuze. Je wilt 

mensen alleen niet voor negen mensen zetten, dus film het anders. 

Lucie en Vincent: je kunt ook een lijst opstellen met belangrijke punten per functie. 

Rosa: het bestuur houdt dus wel een stem samen. Er mag mee overlegd worden. 

Alex: ja maar dus niet de bovenste stem. 

Het bestuur moet afzonderlijk ingestemd worden 

Melle: we stemmen nu het hele bestuur tegelijk in. Dit is omdat ervaring leert dat het niet 

werkt omdat: het lang kan duren, de sollicitatiecommissie wordt een adviesorgaan, dit 

speelt juist vriendjespolitiek in de hand (die allemaal meenemen om te stemmen), verder 

kan het voorkomen dat er geen vervanger komt als maar één iemand een functie wilde. 

Vincent: dan blijft de oude nog zitten. 

Melle: verder kan de rest van het bestuur dat wel ingestemd is ermee stoppen als niet 

iedereen ingestemd wordt. 
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Alex: een KB-lid dat wordt afgewezen kan alleen vervangen worden door iemand die 

gesolliciteerd heeft. 

David: en is er nagedacht over de dynamiek van een bestuursgroep? Ze moeten ook samen 

functioneren. 

Melle: je moet iedereen sowieso onafhankelijk behandelen. 

Alex: kunnen we de ALV niet afschaffen, want niemand denkt toch mee? 

Romane: je kunt wel meer een sfeer creëren van meer kritisch zijn. 

Lobbyen bij ouderejaars om meer vertegenwoordiging te zien in het bestuur 

Rosa: wil je ouderejaars dan gaan vragen? Want nu zijn die sollicitanten er niet. 

Vincent: als er overwegend 2e en 3ejaars in het bestuur zitten, dan mis je de kennis van 

ouderejaars. Deze mensen zijn meer in staat om hun studie met hun bestuursjaar te 

combineren. 

Melle: ik denk niet dat de in het manifest beschreven sentimenten verbonden zijn met een 

jaar-laag. Maar het kan zeker goed zijn om te lobbyen bij ouderejaars. 

Lucie: met het leenstelsel ed gaan mensen minder snel in hun vierde jaar nog een jaartje 

erbij te plakken door een bestuursjaar. 

Eefje: vergeet niet dat de mastergroep maar klein is, want de meeste mensen zijn hier maar 

een jaar. 

Melle: het is zeker een klein groepje, maar daarom niet een reden om ze te vergeten. 

Rosa: we gaan nog meer opties uitdenken voor de sollicitatiecommissie (Soco). 

Verder gaan de sollicitaties beginnen voor de overdrachts-ALV, dus we moeten die 

commissie opstellen voor de halfjaarlijkse-ALV. We kunnen dus niet op de halfjaarlijkse-ALV 

dit met de leden bespreken. 

Sam: we kunnen ook een paar opties voor de commissie opstellen en dan die op de ALV 

laten kiezen. 

 

Romane vertrekt om 14:54. 

 

Rosa: dan kunnen we wel aan de slag met die commissie. We dragen dus drie verschillende 

combinaties aan mensenfuncties aan zodat de ALV een keuzemogelijkheid houdt. 

Eefje: maar waarom die verschillende opties? 

Melle: om het een onafhankelijke keuze voor de leden te laten. 

Rosa: en kunnen wij dan nog later bepalen wie die functies gaan vervullen? 

Vincent: dat kan zeker nog wel. 

Lucie: kunnen we dan niet ook vijf namen aandragen? 

Alex: maar je wilt juist niet dat het bestuur de mensen kiest, want het moet een 

onafhankelijke commissie blijven. 

David en Eefje: het bestuur en haar beslissingen worden nu mogelijk als een te groot 

probleemorgaan aangedragen. 

Melle: we kunnen het ook (omdat de spanningen hoger oplopen) eerst dit plan bij de ALV 

leggen, maar het nog niet in het eindformat te gieten. We kunnen ook alleen eerst de eerste 
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stap zetten. Je wilt er met alle leden over praten wat voor mensen in zo’n commissie moeten 

zitten. 

Lucie: we kunnen ook gewoon het bestuur dit jaar wel de commissie laten aanstellen en het 

in een volgende stap de ALV de mensen laten kiezen (de functies worden wel gekozen door 

de ALV). 

Rosa: het moet inderdaad geleidelijk blijven gaan. Je moet een beetje uitproberen. 

Melle: er zijn verenigingen die dit hebben en die werken ook met een aandraagcommissie > 

het bestuur is nu verantwoordelijk voor het zoeken naar nieuwe bestuursleden. Daar kun je 

ook een commissie voor aandragen. Verder blijven namen als actief en niet-actief lid 

moeilijk. 

Vincent: willen jullie de derde ALV van voor de zomer dan ook invoeren. 

Rosa: zijn we nog mee bezig. 

Melle: na de tweede ALV wordt de wettelijke overdracht eerder, dus veranderd de hele 

inwerkperiode. Zijn praktische dingen die uitgezocht moeten worden. 

Alex: nee we kiezen alleen het KB, maar slaan ze nog niet in. Het is verder de vraag of 88 dit 

jaar al die derde ALV wilt doen, dus koppel niet perse de Soco aan de derde ALV. Het zijn 

losstaande dingen. Ik ben namelijk ook een voorstander van een derde ALV. 

Alex: maar zijn we er al uit dat bestuursleden per stuk ingestemd worden? 

Vincent: de toelichting op afgewezen mensen moet wel uitgebreider. 

Rosa: vinden wij ook. 

Alex: het moet wel mogelijk zijn voor de ALV om één bestuurslid af te kunnen wijzen. De ALV 

heeft namelijk meer macht dan de Soco. 

Sam: mee eens. Die extra ALV is hier een goed moment voor. 

Alex: ik raad jullie aan om mensen die vroeger actief waren, maar niet meer komen, uit te 

nodigen voor de ALV, om het gesprek te starten. 

 

Reisjes en de vereniging 

Vincent: de reizen is waar Kleio zich mee profileert. De agenda zit heel erg vol. Sommige 

reizen zijn erg waardevol, maar sommigen zie ik persoonlijk de meerwaarde niet van in. 

Verder zit de agenda zó vol dat er geen ruimte is voor vernieuwing. Reizen waar ik geen 

meerwaarde in zie: Korte Kunstreis, dagje-nachtje en de Berlijnreis. De Battlefieldtour is dan 

een beter voorbeeld, omdat deze elk jaar anders is maar toch hetzelfde idee is. 

Melle: het zijn veel persoonlijke redenen. Zolang het blijkt dat mensen zich aanmelden en er 

animo voor is, is er geen reden om ze af te schaffen. Reizen trekken soms een ander publiek 

aan. Pas als reizen structureel niet volkomen moet je iets mogelijk veranderen. 

Lucie: het belangrijke is dat er geen ruimte is voor nieuwe reizen. 

Rosa: precies, het spreekt een breed publiek aan dus het werkt. Maar er zit wel weinig 

verandering in. Commissies wordt hierdoor de creativiteit ontnomen. Er wordt wel moeite 

ook gedaan om reizen beter te maken. Er zijn enquêtes en er wordt over nagedacht. 

Melle: in het manifest staat dat leden via de ALV ruimte moeten krijgen om 

randvoorwaarden te stellen. 
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Vincent: dit kan dus ook via die enquêtes. Verder is er wel vraag naar soms een verandering 

van het format van een reis. Daar moet naar gekeken worden. 

Melle: maar hier heb je dus de commissies voor. 

Lucie: er zijn ook zaken als budget, zaken waar leden niet veel over nadenken. 

Vincent: is het dan onmogelijk om door te voeren? 

Sam: nee, dat zeker niet. 

Lucie: een beetje verandering zou wel leuk zijn, daar is geen ruimte voor. 

Rosa: hoe bepaal je welke reizen afgeschaft kunnen worden? 

Vincent: dat kan op een voorzittersvergadering. 

Rosa: gaan commissies dan niet te veel voor zichzelf vechten? 

Vincent: we moeten een beetje volwassen zijn. 

Melle: ik denk dat er veel zit in de enquêtes na reisjes en daarmee kun je om de behoefte 

naar meer peilen. De ALV is hier ook een moment voor, maar je kunt ook een enquête van 

het hele jaar eruit gooien. 

Lucie: wat lastig blijft is dat wij niet veel kunnen zeggen over volgend jaar, dit moet dan op 

die derde ALV, de Kucie en BFT beginnen dan al soms in de zomer. 

Melle: je kunt het ook aan de commissies zelf overlaten. De ALV moet het leiden. Verder kun 

je wel het oude bestuur het aan het nieuwe bestuur laten voorleggen. 

Lucie: praktisch gezien is dit al moeilijk met de Korte Kunstreis. 

Eefje: beter leggen we het bij de ALV, want zo hebben alle leden er wat over te zeggen in 

plaats van alleen de voorzitters op hun vergadering. 

Dafje-nachtje moet een lustrumactiviteit worden 

Vincent: deze reis is wat overbodig, en ze worden meer bijzonder als je ze om de zoveel jaar 

doet. 

David: het idee van het dagje-nachtje is om wat langer de tijd te nemen voor een stad in 

Nederland, in plaats van een dag of een reis naar het buitenland. Zo’n reis kan best 

verdwijnen als er te weinig animo voor is, maar dan moet deze zichzelf opheffen. 

Witboek per reis 

Rosa: vinden jullie dit nodig? 

Alex: het is wel handig om een witboek te hebben waar de enquêtes in terugkomen (met 

natuurlijk hun uitkomst). 

Berlijnreis 

Lucie: het heeft wel te maken met geld dat de reis niet veel meer kan worden dan dit. Het 

filmfestival is vrij duur. 

 

Sluiting 

Rosa sluit de bijeenkomst om 15:39. 


