
Ingezonden stuk – Alex Beekman 
 
Reizen 
 
De eerste vragen die ik heb betreffen de reizen die Kleio jaarlijks organiseert. Er zijn door een aantal 
leden via diverse media afkeurende geluiden te berde gebracht aangaande het frequentere reizen met 
het vliegtuig bij Kleio-reizen. Zo hebben twee geanonimiseerde inzendingen in de KIF zich kritisch 
uitgelaten over de vergroting van de ecologische voetafdruk van de vereniging, in een periode waarin 
juist het belang van een afname in de CO2-uitstoot door de mens in het publieke en politieke debat 
door de meeste deelnemers niet wordt betwist. Daarnaast hebben twee leden zich tijdens de 
ledenbijeenkomst kritisch uitgesproken over de huidige praktijk. Dit jaar is er immers voor gekozen om 
twee reizen die voorheen geen gebruik hebben gemaakt van het vliegtuig als vervoersmiddel nu wel 
middels dit middel te laten reizen, te weten de korte kunstreis naar London en de filmreis naar Porto. 
Helemaal in het geval van een reis naar London zijn er alternatieven voor handen om op de 
bestemming te komen. 
 
Dan is nu de vraag te stellen: zal het bestuur middels een open raadpleging van de ALV of middels het 
zelf presenteren van richtlijnen (al dan niet bindend), een standpunt innemen dat in lijn ligt met de 
kritiek, dus waarin vliegreizen tot het uiterste minimum worden beperkt? 
 
Daarnaast is het opgevallen dat meerdere van de vele reizen die Kleio jaarlijks onderneemt aanzienlijk 
in prijs zijn toegenomen. Het is allicht dubbel om dit punt aan te kaarten na een principieel standpunt 
zoals het bovenstaande over de ecologische voetafdruk van de vereniging, maar ik wil het bestuur toch 
vragen of zij hiervoor een verklaring kunnen bieden. 
 
Sollicitatiecommissie 
 
Een tweede vraag rijst rondom de praktische uitvoering van de werkzaamheden van de 
sollicitatiecommissie. Deze commissie heeft afgelopen jaar goed werk verricht in het selecteren van 
kandidaatsleden voor het bestuur, maar er zijn nog altijd enkele punten van onduidelijkheid over de 
samenstelling van deze commissie. Deze onduidelijkheden zijn destijds gedeeltelijk benoemd en daar 
is weer gedeeltelijk op gereageerd. De argumenten destijds waren begrijpelijk, waar ze verwezen naar 
het feit dat de ALV destijds niet geraadpleegd zou kunnen worden over de samenstelling van de SoCo, 
en dat daarom nu een systeem van voorselectie en daaropvolgende loting zou worden toegepast om 
algemene leden te selecteren voor de SoCo. Daarbij is echter wel opgemerkt dat in de toekomst dit 
systeem niet per se gehandhaafd zou blijven, aangezien enkele van de alternatieve voorstellen 
omhelsden dat de ALV het laatste woord zou voeren over de samenstelling van de SoCo, en niet 
vrouwe Fortuna. Vervolgens is er echter niet meer gesproken over aanpassing van de huidige praktijk, 
waardoor wij ons nu bij een tussentijdse ALV terugvinden zonder dat er mogelijkheid is voor de leden 
om te stemmen over de samenstelling van de SoCo. De vraag is of het bestuur nu nog een 
heroverweging van de samenstellingsprocedure van de SoCo overweegt. 
 
Daarnaast komt de huidige procedure, waarin een stemming over het Kandidaatsbestuur tijdens de 
overdrachts-ALV ontbreekt, mij nog altijd als onlogisch voor. Immers, de kandidaatsbestuursleden 
krijgen tot twee keer toe een verschillend mandaat (eerst om zich in te gaan werken, en daarna om 
daadwerkelijk hun functie uit te voeren), dus er zal dan ook twee maal dienen te worden gestemd. Dit 
ook omdat vanwege het praktische punt dat Kleio slechts voor korte tijd, tijdens de ALV, twee besturen 
tegelijk kan hebben. Als we echter de KB-ALV zien als het moment vanaf welk het nieuwe bestuur 
gelegitimeerd is te handelen is Kleio dus de hele zomer voorzien van twee besturen. Daarom de vraag 
of het bestuur van plan is komend jaar weer als vanouds het nieuwe bestuur in te laten stemmen op 
de Overdrachts-ALV. 
 



Wil het bestuur op deze punten inhoudelijk reageren tijdens het kopje ‘sollicitatiecommissie’ bij de 
komende ALV? 
 
Hoogachtend, 
Alex Beekman, BA 


