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Eerste bespreking ingezonden stuk Overdachts-ALV 19 september 2017 

5 december 2017 

Locatie: Bushuis, vergaderkamer 

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

Vincent Lageweg, Alex Beekman, Melle Koletzki en Martijn Beijer. 

 

Opening 

Rosa opent de bijeenkomst om 17:05. 

 

Inleiding 

In september is het verzoek ingediend om het verslag geschreven door Vincent Lageweg en 

Alex Beekman te behandelen op de Halfjaarlijkse-ALV, om dit voor te bereiden willen we het 

graag bespreken. 

Is vooral een gesprek onder leden en bestuur. 

NB: volgorde van de manifestpunten is mogelijk anders dan de volgorde van bespreking. 

 

Toekomstgerichtheid van de vereniging 

Raad van toezicht 

Alex: raad van toezicht (RvT) is mogelijk nuttiger dan een raad van advies (RvA) > RvA heeft 

oud-bestuursleden, en daarom mogelijk een minder corrigerende functie omdat zij zelf het 

functionerende bestuur hebben gekozen. Verder de vraag of ze dit op aanvraag doen of 

vrijwillig? 

Willen graag actieve leden met een onafhankelijke houding in deze raad. 

David: wat houdt de corrigerende functie in? 

Alex: wijzigingen blijven via de ALV gaan, dus ze zijn meer om te checken of iets een goed 

idee is > raad komt dan op een vaste basis samen (kwartaal o.i.d.) en dan adviezen doen aan 

het bestuur > als deze niet aangenomen worden kan de raad het zelf naar de ALV brengen. 

David: is het dan een adviesraad? 

Vincent: een raad van advies is iets waar je mee kan doen wat je wilt, en op de ALV komen 

een paar punten geregeld terug (bv Kunstgeschiedenis) > die worden niet opgelost > 

mogelijk door onmacht of een onjuiste visie > een raad van toezicht kan bij machte zijn om 

een structureel terugkerend punt op te brengen. 

Melle: waarom moet hier een RvT voor komen > alle leden hebben het recht om dingen aan 

te dragen? De leden dragen hier verantwoordelijkheid voor. 

Vincent: in de praktijk gaan leden niet in gesprek met het bestuur en nemen ze gewoon aan 

wat het bestuur aan ze presenteert. 

Alex: RvT kan zich er meer mee bezig houden dan leden die de begroting pas een week van 

tevoren krijgen > lange termijn zaken kunnen hierdoor in het gedrang komen > de RvT kan 

hier dan toezicht op houden. 

Melle: de RvT moet ook inzage hebben op de begroting? Is het probleem dat de ALV niet 

functioneert of dat er een RvT moet komen? 
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Alex: RvT kan een kritische noot toevoegen in de ALV en daardoor ook de ALV hervormen. 

Deze kan dit dan beter dan een algemeen actief lid. 

Vincent: de RvT is geen vervanging van de ALV > meer een vehikel om het beter tot uiting te 

laten komen. 

Melle: de verantwoordelijkheid van de RvT is dus om kritisch te blijven. 

Sam: de RvT heeft daar dus wel meer een verantwoordelijkheid voor dan leden. 

Melle: maakt het de RvT de ALV-leden niet lam > die laten het wel over aan de raad. 

Sam: misschien maakt het de discussie juist meer open. 

Alex: de RvT krijgt dan ook een presentatiemoment waarop je dus een soort twee partijen 

krijgt waarin de RvT tegen het bestuur staat op de gesprekken te openen. Dan is er minder 

alleen de optie om tegen het bestuur te zijn met een ja of nee, maar komt er meer een 

conversatie. 

Melle: het verschil tussen een RvT en een RvA is dat een RvA functioneert als het bestuur ze 

oproept en dat een RvT er gewoon is en een tegenstem biedt. 

Rosa: wie wordt dan de eindverantwoordelijke bij zaken van het bestuur > wie grijpt er in? 

De RvT of de RvA. 

Vincent: het bestuur is verantwoordelijk. 

Melle: de ALV is verantwoordelijk. 

Vincent: de ALV is niet zo serieus als we suggereren. 

Melle: maar de ALV is dat wel. 

Lucie: het bestuur draagt de RvT aan, maar kiest dan waarschijnlijk weer dezelfde mensen 

die nu toch al vragen stellen op de ALV, er zijn niet genoeg leden om de raad en de ALV te 

vullen met stemmen die gaan klinken. 

Vincent: moeten betrokken leden in de raad of wordt je betrokken omdat je in de raad zit? 

Bestuur heeft het beste beeld op de leden (omdat ze overal bij zijn) > die kunnen zien wie er 

geschikt zou zijn. Je moet dus ook niet solliciteren, want dan blijf je bij dezelfde leden 

zoeken. 

Rosa: kan de RvT niet een soort gecombineerd worden met de RvA? 

Alex: maar dan weer met oud-bestuursleden? 

Alex: de bevindingen van de RvA zijn een advies aan het bestuur > de afwegingen blijven zo 

weg van de ALV en de RvT zou het wel naar de ALV brengen. 

De RvA kan ook breder dan oud-bestuursleden. 

Melle: Gecombineerde raad van advies is misschien wel een idee. Verder is de kritische noot 

er misschien minder voor ons omdat we eraan gewend zijn, het effect van een opmerking is 

voor een eerstejaars misschien formeler dan voor mensen die vaker een ALV hebben 

meegemaakt. 

Alex: deze raad van advies levert dus advies op verzoek? 

Melle: een raad van toezicht (iedereen mag dingen aandragen op de ALV) zou niet boven het 

bestuur mogen staan. Er kan wel een balans gezocht worden tussen een RvA en een RvT. Het 

87ste vond het handig om dingen te delen met een RvA, maar er zit wel wat in om een raad 

te hebben voor toezicht. We kunnen het takenpakket van de RvA wel duidelijker maken. Er 
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kan dan een soort gecombineerde raad gemaakt worden (met meer mensen dan oud-

bestuursleden). 

Alex: oud-bestuursleden hebben inderdaad wel een goede kijk op zaken, en een betere 

definiëring van RvA is wel een goed idee. Verder duidelijk maken dat de RvT niet boven het 

bestuur staat. 

Rosa: wij zijn hier ook over in gesprek. Een samengestelde RvA en RvT heeft bij het 88ste wel 

iets opgebracht waar wij ook mee bezig zijn. 

Vincent: krijg je bij een gecombineerde raad niet dat oud-bestuursleden nog langer mogen 

regeren dan hun termijn > je moet niet een 2e bestuursjaar krijgen. 

Alex: de samenstelling van de raad is dus cruciaal > misschien 2 oud-bestuursleden en 2 

leden gekozen door de ALV. 

Melle: de samenstelling van die raad > het ligt bij het bestuur om te bepalen wat ze 

meenemen, je mag meer vertrouwen op wat het bestuur wilt en mee wilt nemen. Als je ze 

opdringt met mensen waar ze niks aan denken te hebben heb je een raad waar je niks aan 

hebt. Andere vraag: stel er wordt een raad voorgesteld op de ALV en de ALV stemt het niet 

in. Wat dan? 

Vincent: als er een tegenstem is wordt de ALV wel interessanter. 

Melle: stel de raad wordt niet aangenomen, wie ga je dan nemen? Dan moet er een nieuwe 

ALV komen. Dan komt er een eindeloze discussie. Komen er zo niet allemaal discussies 

zonder einde? 

Bestuursleden zitten 1,5 jaar in het bestuur 

Alex: risico dat bestuursleden niet verder kijken dan hun bestuurstermijn. Organiseren vaste 

bestuursactiviteiten ed (overleven) is waar het nu om draait. Willen graag besturen de 

mogelijkheid geven om meer imput te leveren > ook voor volgende besturen/jaren. 

Vincent: is het er niet perse mee eens, maar wilt er gewoon over nadenken. 

Het bestuur is nu ongeveer tot en met kerst bezig met oriënteren, en op deze manier krijg je 

meer tijd om met je speerpunten te werken. Je kunt ook de helft van het bestuur halfjaarlijks 

wisselen. De inwerkperiode van het bestuur stelt niet veel voor. 

Melle: bestuursleden bekleden langer hun functie > naast dat er praktische punten zijn 

(kleinere pool om bestuursleden uit te trekken) zijn er ook problemen als: er moet een 

langer/concreter beleid zijn > moet je bestuursleden aannemen omdat ze passen in dat 

plan? 

Alex: bij de ALV willen we ook een charter met een drie-jaren-plan. Het bestuur dat dus bij 

de 2e helft van dit charter opkomt moet nu gewoon het beleid overnemen zonder eigen 

inbreng. 

Vincent: nee, je neemt de meest waardige persoon, niet iemand binnen dat plan. Door het 

charter wordt je gestuurd richting wensen van de ALV, en moet je nog steeds gewoon 

capabel zijn om een functie te kunnen nemen. 

Melle: een vriend doet bestuur ergens en die hebben het een tijdje geprobeerd om 1,5 jaar 

bestuur te blijven, maar dat bleek niet goed te werken. 

Eefje: maar waarom willen jullie dit en moeten wij er iets mee? 
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Alex: de toekomstgerichtheid kan in het geding komen, en op deze manier kun je rustig 

ingewerkt worden en dan meer tijd hebben om te besturen. 

Rosa: is dit dusdanig noodzakelijk voor een studievereniging, we zijn geen massabedrijf. Je 

ontneemt de stempel van een bestuur met zo’n drie-jaren-plan > zo produceer je een groter 

doel i.p.v. een studievereniging. 

Vincent: het is dus de vraag wat je met een vereniging wilt. Wil je een machine of wil je een 

bridgeclub? 

Alex: je loopt het risico dat het bestuur te veel in een stramien gegooid wordt omdat een 

jaar op een bepaalde manier is ingedeeld. Als je een jaar lang bestuur bent heb je misschien 

niet genoeg tijd om dingen concreet uit te werken. In de commissies blijf je jaren zitten, 

maar het bestuur niet. Is dat wel of niet een probleem? Dingen kunnen er misschien een 

beetje inslijten, i.p.v. dat je vrijheid hebt. 

Melle: eens met dat we heel erg vastzitten in een traditie. De oplossing van 1,5 jaar bestuur 

is misschien niet de oplossing. Een oplossing is misschien de commissies elk jaar hervormen 

i.p.v. het bestuur. Zo raakt het vaste ritme er misschien uit. 

Alex: je kunt ook aan een nieuw bestuur vragen om door te gaan met speerpunten die een 

oud bestuur had. 

Rosa: het is inderdaad een goed idee om een oud en een nieuw bestuur bij elkaar te laten 

zitten i.p.v. zelf nieuwe punten te verzinnen. 

Alex: ja, of opnieuw te beginnen met de eerdere punten. 

Vincent: is er nog een visie van het bestuur als collectief hierover? 

Rosa: 1,5 jaar misschien te lang door de lengte van je bachelor, je financiën en je interesse 

(laatste is een aanvulling van David). 

Om het belang van de doorstroming te behandelen: we doen dit meestal al met de besturen. 

 

Commissiebeleid en bijbehorende activiteiten 

Te veel commissies 

Alex: het is leuk dat er 2 nieuwe commissies zijn gekomen in de afgelopen jaren. Toch wordt 

er het risico gelopen dat er geen vernieuwing komt in commissies omdat er geen nieuwe 

leden komen. Er is namelijk de angst dat er mogelijk een jaar te weinig nieuwe leden zijn. Dit 

is de kern van waarom er een oplossing moet komen. 

Vincent: er is geen peil te trekken op het feit of er genoeg nieuwe leden komen. Verder is 

het stramien van de commissies te vast en willen we commissies samenvoegen om ervoor te 

zorgen dat de planning minder vol wordt. 

Martijn: we hebben met de Onco, er moesten activiteiten weg omdat Kleio het te druk had. 

Melle: het probleem is misschien niet op te lossen, omdat we nu een breed aanbod hebben 

en daardoor een breder scala aan mensen aantrekken. 

Ik deel de zorg, maar sluit me aan bij David die aangeeft dat het tot nu toe goed gaat en dat 

het daarom niet nodig is om bij voorzorg te hervormen. We kijken het per commissie aan en 

gaan dan per commissie hervormen. 
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Vincent: een ander probleem: de onderwijscommissie doet dingen die de kunstcommissie 

ook kan doen. 

Alex: het is vervelend als we mensen moeten afwijzen in jaren dat het piekt (zoals dit jaar), 

maar het is ook niet leuk om dit te doen als er opeens te weinig aanmeldingen zijn. Beter is 

dan een wijziging van de taakbeschrijving van de commissies. Je kunt wel commissies 

oprichten naar de wens van mensen zodat je iedereen kan plaatsen, maar kun je dan niet 

beter zoiets als het systeem van SES hanteren. 

Het is niet een goed idee om commissies te maken zodat je mensen kunt plaatsten, je kunt 

dan beter gewoon mensen afwijzen en ze vragen om nog een keer te solliciteren. Je moet 

kijken naar de inhoud van de commissies en dat zij goed functioneren i.p.v. dat je iedereen 

kan plaatsten. 

Eefje: waarom is dit beter? 

Alex: daarmee houdt je expertise in de commissie, omdat er met minder commissies het 

gevolg is dat je de beste mensen plaatst, i.p.v. de massa. 

Rosa: het gaat hier dan ook om de instelling van de vereniging > wij wilden bijvoorbeeld 

liever meer leden dan kwaliteit. Meer mensen zijn betrokken geraakt met Kleio, maar de 

kwaliteit wordt daardoor niet perse gewaarborgd. 

Martijn: wat is je visie voor de commissies van Kleio? 

Alex: Onco en Kucie overlappen in aanbod. De introductiecommissie zou meer 

studiegerelateerd kunnen zijn. 

Melle: er is een verschil tussen dat ik het belangrijker vindt dat de commissies bestaan uit 

veel mensen, dan dat ze goed functioneren. Liever meer mensen die betrokken zijn, dan een 

super commissie. Punt 2 is dat de toegankelijkheid wat vaag was dit jaar. Het bestuur had 

meer kunnen uitdragen dat het belangrijk is om zoveel mogelijk leden aan te nemen. 

Lucie: onze nadruk lag op het niet dubbel kiezen van leden. 

Melle: we kunnen zeker een paar commissies herzien. 

KIF-commissie minder leden > dan worden er meer stukken aangediend 

Alex: binnen de KIF is hier zelf als genoeg speculatie over. 

Globale jaarplanning 

Rosa: er is gewoon een jaarplanning, de vraag is of het nodig is? We krijgen nooit vragen 

wanneer er reizen zijn en als je er naar vraagt kunnen we het gewoon zeggen. 

Verder wordt er in de voorzittersvergadering hierover gesproken, waakt Lucie de Intern 

hierover en wordt er aan het begin van het jaar vaak goed nagedacht over wat commissies 

gaan doen. 

Variëteit in activiteiten waarborgen > commissies herhalen soms activiteiten > trekt minder 

mensen 

Alex: veel commissies doen elk jaar hetzelfde. Dat hoeft niet perse. 

Rosa: jammer dat er staat dat de variëteit gewaarborgd moet worden, we zijn juist 

ontzettend gevarieerd. Kill we zijn tantoe divers. 

Martijn: J’acuse! We heeft dit geschreven? 
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Vincent: ouderejaars komen niet meer terug (waarschijnlijk) naar activiteiten die elke keer 

terugkomen. 

Melle: discussie over ouderejaars moet ergens anders gevoerd worden > als die vrienden 

hebben gevonden trekken ze weg van Kleio. Jaarplanning, die willen ze, vorig jaar hebben we 

dat geprobeerd maar dat bleek heel moeilijk. Veel evenementen komen pas later in het jaar 

op gang, dus kun je niet in zo’n planning opnemen. 

Vincent: data vinden is erg moeilijk door de vele activiteiten. 

Lucie: je kunt wel de semesterplanning doorgeven aan de voorzitters, maar daar moet wel 

animo voor zijn (bleek er vorig jaar misschien niet echt te zijn). 

Rosa: maar als je iedereen in september die data laat opsturen krijg je dezelfde file. 

Melle: maar die planning, is die er? 

Lucie: ja. 

Melle: wat wil je dan? 

Alex: het probleem is dat er te weinig ruimte is voor commissies om een datum te vinden. 

Vincent: door meer structuur aan te brengen verdwijnt dit probleem misschien. Je kan ook 

een datum geven als bestuur en dat de commissies dit moeten invullen met een activiteit. 

Alex: maar dan gaat de creativiteit eraan. 

Melle: Lucie, denk je dat je in september als Intern al een planning kan maken die al 

provisorisch gaat functioneren? 

Lucie: ja, maar dan ben je dus niet vernieuwend, want dan neem je gewoon de planning van 

vorig jaar over. 

Sam: je kunt ook gewoon de planning van vorig jaar sturen naar de voorzitters en dan kijken 

zij of ze zich eraan houden. 

Rosa: de globale planning is er en het is gewoon aan de voorzitters zelf om te vragen als ze 

die willen. 

Martijn: dus je wilt dat als een commissie wilt vernieuwen dat ze dit aan het begin van het 

jaar moeten melden. 

 

Tijdelijke sluiting 

Wegens gebrek aan tijd en de onverwachte lengte van het gesprek wordt de bijeenkomst 

door Rosa om 18:33 tijdelijk gesloten. De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 

12 december om 15:00 uur. 


