Betreffende: aanvraag stemming erelidmaatschap Vincent Lageweg,
Beste ALV,
“Ereleden zijn zij, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging, of zij die op bijzondere
wijze de belangen van de studenten in de studie Geschiedenis en/of in de studie Kunstgeschiedenis
hebben behartigd.”
De statuten zijn er helder over: zij die het erelidmaatschap toe kunnen komen zijn zij die zich
verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Naast de expliciet genoemde oud-bestuursleden
(5b), kan dat dus ieder lid van KLEIO in potentie zijn. Wij willen daarom ook een stemming aanvragen
om Vincent Lageweg tot erelid te maken, gezien zijn verdiensten van de afgelopen jaren.
Vincent is namelijk al een geruime vier jaar actief bij de vereniging. Vincent is in zijn eerste jaar lid
geworden van de Lustrumcommissie, om het 85e bestuur met het 17e lustrum te helpen. Zijn bijdrage
bleef echter niet bij die commissie. In het jaar daarop heeft hij gesolliciteerd voor de Onderwijs- en de
Filmcommissie en werd uiteindelijk aangenomen voor de, de door het 86e nieuw opgerichte,
Introductiecommissie. Daar kreeg hij mede de taak om het eten te verzorgen. Daar heeft hij (samen
met Paulien Koopman en Sarah Danner, dat moet expliciet genoemd worden) de leiding van de keuken
op zich moeten nemen en laten zien dat zelfs voor 60 man koken niet te gek voor hem is. Vervolgens
is hij op verzoek van de – destijds nog zo hetende – Alumnicommissie daarin toegetreden. Toen die
commissie zichzelf omvormde tot Toekomstcommissie is hij het jaar daarop voorzitter van de
commissie geworden. Met zijn zeven andere commissiegenoten hebben zij die commissie in het
huidige academische jaar tot een groot succes weten te maken. Denk hierbij aan de zeer succesvolle
Stageweek, Beroependag en Bedrijvendag naar Den Haag (met welgeteld 55 aanmeldingen!). Dit met
betrekking tot zijn verdiensten als commissielid.
Vincent is niet alleen commissielid geweest. Hij is ook mede-indiener van het stuk Verbeteringen
Kleio ALV 2017-2018. In de volksmond ook wel ‘het manifest’ genoemd. Dankzij dit stuk heeft er een
aanzienlijke discussie over verbeteringen plaatsgehad binnen de vereniging. Zo is uit de bespreking
van het stuk een derde ALV voortgekomen om de bestuursoverdracht beter te laten verlopen, maar
heeft het stuk ook als directe consequentie het instellen van een sollicitatiecommissie gehad.
Veranderingen die waarschijnlijk niet hadden plaatsgevonden zonder indienen van dit stuk.
Formele kwaliteiten zijn in onze ogen een noodzakelijkheid voor het erelidmaatschap, gezelligheid
een pre. Vincent heeft vanaf het begin aan velerlei activiteiten deelgenomen, variërend van een
Russische Filmavond, tot Borrelboottochten, feesten, etc. Hij heeft dus jarenlang actief deelgenomen
aan verschillende activiteiten, heeft inmiddels drie maal deelgenomen aan de Grote Reis, tweemaal
de Berlijnreis, luttele keren de Battlefieldtour en de Grote Kunstreis. Ook heeft hij op Bachelor- en
Matchingdagen meegeholpen met het begeleiden van groepjes, zowel als Introductiecommissielid als
vrijwilliger. Kortom: Vincent is een vaste, permanente kracht binnen Kleio gebleken waar je altijd op
kunt rekenen.
Ons inziens is het daarom niet alleen logisch, maar ook een enorme blijk van waardering dat Vincent
het erelidmaatschap zou toekomen. Als vereniging van studenten, maar ook zeker als vereniging van
vrienden, zou zo’n gewaardeerde kracht niet minder verdienen.
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