
Notulen Overdrachts ALV 20–09-2017 PCH 5.60 19:00 Aanwezigen: 

Het 87ste bestuur (5): 

1. Rachel Meijers 

2. Dieuwertje van Drooge 

3. Hugo Kagie 

4. Paulien Koopman 

5. Melle Koletzki 

Het 88ste Kandidaatsbestuur (5): 

1. Rosa Sikkes

2. Eefje Witvliet

3. David Kabel

4. Lucie van Hulst

5. Sam Verkerk

Leden (58):

1. Marben Scherwenzle

2. Tim Ruting

3. Desiree Kroep

4. Emma van Toorn

5. Lisa Koks

6. Merel de Beer

7. Emma Kabel

8. Nynke van Leeuwen

9. Devrim Aslan

10. Meer Drimmen

11. Jesse Breet
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12. Niels Lely

13. Isa van Delft

14. Julian Tiggeloven

15. Vincent Jurg

16. Merijn Collignon 

17. Roemer Ockhuysen

18. Sara Verveer

19. Pim Klaasse Bos

20. Daan Krol

21. Jonas Guigonnat

22. Nuala Vlogman

23. Emma Buijs

24. Renate Smit

25. Lotte Jellema

26. Tim van Spanning

27. Daphne Oosterhoorn

28. Victor van Drielen

29. Sarah Danner

30. Alex Beekman

31. Andries Kerkhoven

32. Melvin van Oppen

33. Vincent Lageweg

34. Mats Pijning

35. Rosa Uitewaal
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36. Daan Plaizier (tot de pauze)

37. Ricky Jansen

38. Arthur Bruin

39. Bart van Oostrom

40. Charlotte Spiering

41. Carlijn Verweij

42. Romane Voet

43. Sam Altena

44. Eliza van Walraven

45. Anne Schenkels

46. Roos Igbuwe

47. Jakob Olivier de Leth

48. Tim Kauffman

49. Allars Ex

Begin van de ALV

50. Niki de Horde (19:12)

51. Mara Werner (19:12)

52. Marten Visser (19:13)

53. Lucas Ressang (19:17)

54. Aniek Meijer (19:17)

55. Aron Umans (19:21tot de pauze) 

56. Zoë Waldhober (19:30)

57. Lize Geurts (na de pauze)

58. Jeroen van del West (na de pauze) 

Notulen 19-09-2017 KLEIO �3



1. Opening

Rachel opent de algemene ledenvergadering om 19:10. 

 
2. Mededelingen

Heeft iedereen zich ingeschreven op de intekenlijst? We gaan er van uit dat iedereen alles heeft 
gelezen. Er zal na alle stukken van het 87ste bestuur een pauze zijn. 

Verder geen mededelingen. 

 
3. Vaststellen notulen (zie bijlage: Notulen ALV 14-02-2017)

Rachel ligt de vorige notulen toe. Vragen over blz 1? blz 2? blz 3? 

Vincent L: Welke Rosa wordt genoemd op blz. 3? Rosa Uitewaal claimt hem. 

blz 4? blz 5? 

Lisa K: Zijn de Olympics naakt? 

 blz 6? blz 7? blz 8? 

Notulen vastgesteld.  

 
4. Ingezonden stukken

Er is een ingezonden stuk van Vincent Lageweg en Alex Beekman. Deze zullen zij even toelichten. 

Niki de Horde en Mara Werner Komen binnen om 19:12. 

Vincent: gaan er van uit dat iedereen het stuk gelezen heeft. Als vierdejaars leden hebben ze enkele 
verbeterpunten voor de vereniging. Hier hebben zij zich gericht op vier punten. 

Marten Visser komt binnen 19:13.

Vincent en Alex willen deze punten meegeven aan het nieuwe bestuur en daar op de volgende ALV 
op terug komen. 

Rachel  bedankt  de  leden  voor  hun  bijdrage,  Rosa  zal  er  nog  op  verder  gaan  bij  het  puntje 
beleidsplan.  

 
5. Vaststellen agenda

Agenda is vastgesteld. 

 
6. Evaluatie semester II (zie bijlage: Verslag semester II)

Notulen 19-09-2017 KLEIO �4



Rachel evalueert het tweede semester. Vragen kunnen na elk kopje gesteld worden. We gaan er van 
uit dat iedereen alles gelezen heeft.

Rachel begint met de introductie. Zij licht deze toe. We kijken vol trots terug op het afgelopen jaar. 

Melle neemt het woord. 

Afgelopen  jaar  hebben  wij  ons  geconcentreerd  op  de  toekomstgerichtheid.  Hierdoor  zijn 
verschillende activiteiten georganiseerd, zoals stageweek, beroependag. 

Lucas Ressang en Aniek Meijer komen binnen om 19:17. 

Er zijn ook veel contacten gelegd met de UvA, alumni en verder andere mensen. 

Rachel neemt het woord

Tijdens de borrels hebben we verschillende nieuwe dingen georganiseerd. We hadden wel een volle 
Kleio agenda, waardoor er op een gegeven moment minder animo was voor de borrels. 

Studeren met Kleio is drukker bezocht dat vorig semester. In de laatste week niet georganiseerd, 
volgend jaar wel een goed idee. 

Melle neemt het woord. 

Tijdens  de  spreekuren  merkten  we  dat  mensen  minder  snel  naar  de  zolder  kwamen.  Met  het 
invoeren van de kamerdagen is daar weinig in veranderd. Maar een nieuwe invulling kan goed zijn. 

Dieuwertje neemt het woord.

De site is onlangs vernieuwd en we hopen dat dit het gebruik makkelijker maakt voor de leden. Op 
Facebook hebben we het  overzicht  proberen  te  houden door  de  omslag  foto  en  de  evenement 
database bij te houden. Het vernieuwen van de nieuwbrief door onze Intern laat ons zien welke 
rubrieken mensen het meest interesseren. 

De banden met Kanvas zijn afgelopen jaar versterkt door de vergadering tussen de besturen en het 
organiseren van de Gallerytour met de museumcommissie van Kanvas. In de toekomst is verdere 
samenwerking zeker mogelijk. 

Melle neemt het woord 

SGN wordt even toegelicht. Wij hebben door het Berlijn gedoe nu de SGN dag op 6 april geprikt. 
De sportdag was niet erg populair onder Kleio maar hopelijk komt daar meer interesse voor. 

Rachel neemt het woord

De RVA is onlangs ontworpen. Daar zaten Ali, Sara en Lisa in. Daar hebben we veel aan gehad. 
Voornamelijk hebben we de verslagen goed laten doorlezen door dit orgaan. Wij danken de RVA 
voor al hun hulp afgelopen jaar. 

Paulien neemt het woord

De commissies hadden weer een vol programma neergezet. Soms leek het aantal activiteiten toch te 
veel. Als Intern en Penningmeester zijn er speciale vergaderingen geweest. Ook zijn er individuele 
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gesprekken geweest met de intern. We willen het bestuur meegeven om kritischer te zijn op de 
voorzitters. Nieuwe leden moeten ook een functie kunnen krijgen. 

Feestcommissie:  succesvolle  feesten  en  enige  nieuwe  activiteiten,  zoals  de  SES  borrel  en  de 
Fecoshow. Een onbetaalde rekening van Lanx kwam langs, maar die is opgelost. 

Filmcommissie: volle bak naar Berlijn. De bus ging kapot op de terugweg, maar de sfeer zat er goed 
in.  De  quiz  was  een  mooie  toevoeging.  Het  voornemen  voor  meer  activiteiten  is  niet  geheel 
gerealiseerd. 

Introductiecommissie: nieuwe leden hebben voornamelijk gekeken naar de promotie bij eerstejaars. 
Het was een geslaagde introductieperiode. 

Kifcommissie: was een nieuwe commissie. Elk lid heeft een speciale taak, die manier van aanpak 
gaat goed. 

Kunstcommissie:  de  reizen  naar  Lille  en  Barcelona  waren  erg  geslaagd.  Het  speerpunt  van 
diversiteit is ook tot realisatie gekomen. Hopelijk gaat de samenwerking met Kanvas door. 

Onderwijscommissie: deze commissie heeft naast hun vaste agenda ook wat nieuwe activiteiten 
georganiseerd. Ook zijn ze naar Rotterdam geweest voor het dagje/nachtje tripje. 

Reiscommissie: ging naar Warschau, Krakau en Praag. Bob ging helaas niet mee, maar er is goede 
vervanging gevonden. De speciale avonden van te voren waren ook mooie toevoegingen aan hun 
programma. 

Toekomstcommissie: Melle heeft al veel gezegd hierover. Helaas ging de Battlefield revisited niet 
door. Maar de andere activiteiten waren een groot succes. 

Merel:  over  de  filmcommissie,  waarom is  het  niet  gelukt  om meer  activiteiten  te  organiseren? 
Paulien: het enthousiasme ontbrak af en toe. Merel: wel kwalijk dat het budget niet opkwam. Heb je 
als intern daar wat aan gedaan? Paulien: heeft met de voorzitter gezeten. Rachel: een commissie 
werkt niet als er maar twee gemotiveerde mensen er in zitten en dat maakte de samenwerking snel 
lastig.  De  Filmcommissie  heeft  van  het  bestuur  gehoord  dat  dat  niet  goed  was.  We  hebben 
vertrouwen in het volgende jaar. Rosa U: de commissie werkte slecht maar vaak was het ook lastig 
om de planning te doen. Dat maakte dit voornemen wel lastig. Emma T: misschien is het een idee 
dat na een half jaar tussentijdse sollicitaties te houden, als de situatie niet verbetert. Berlijn was ook 
niet  goed  uitgevoerd.  Rosa  U:  wat  was  er  niet  goed  geregeld?  Emma  T:  het  was  een 
onoverzichtelijke rondleiding. Rachel: het is lastig dat je mensen op hun woord wil geloven en 
vertrouwen wil tonen maar het is altijd lastig wanneer je op die manier mag ingrijpen. Emma T: 
maar in de weken na de ALV was het al snel te zien. Rosa U: in Berlijn was het niet alleen het slecht 
functioneren van de commissie.  De nieuwe invulling was sowieso wat lastiger,  in verband met 
vrijheid. 

Nynke:  over  de  toekomstcommissie.  Wij  hadden  ons  met  z’n  drieën  aangemeld  voor  de 
Battlefieldtour revisited en vond jammer dat het niet door ging. Toch wel een mooi streven om ook 
voor alumni te organiseren. Melle: daar heb je gelijk in. Dit sluit ook aan op een punt eerder van 
toekomst gerichtheid, we krijgen een steeds stedier alumni bestand. Nynke: een borrel is wel heel 
makkelijk en heel leuk. Lisa K: als er vaker borrels komen dan krijg je een activiteit er wel door 
heen. Vincent L: het is ook aan het nieuwe bestuur om te kijken wie het alumni bestand op zich 
neemt. Geef aan wat jullie willen. Melle: het kan verwarrend geweest zijn dat hij dat als extern op 
zich heeft genomen, in plaats van de toekomstcommissie. Sam V: Christien is naar ons toegekomen 
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met een idee voor masterstudenten, dus daar gaan ze mee aan de slag. Rachel: alumni zullen nooit 
wegvallen. 

Rachel neemt het woord

Over bestuursactiviteiten hebben we een ledenbijeenkomst georganiseerd. Dat was voor ons een fijn 
gesprek.  Liftwedstrijd  was erg leuk naar  Frankfurt.  De reis  zat  niet  vol,  maar  alle  aanwezigen 
vonden het leuk en de financiën zijn opgenomen. Kleio aan tafel was qua timing lastig. Advies: een 
keer in het jaar. Het actieve ledenuitje was een groot succes. In de lijn daarvan hebben wij een 
bedank borrel georganiseerd voor docenten en andere mensen die hulp hebben verleent aan Kleio. 

Tot slot: het jaar was moeilijker en zwaarder en leuker dan verwacht. We kijken met trots en eer 
terug. Bedankt. 

 
7. Financiën (zie bijlage: Jaarrealisatie 2016-2017)

Hugo neemt het woord

We  willen  de  penningmeester  van  de  commissies  bedanken.  We  kijken  tevreden  terug  op  de 
financiën. Er is meer gespaard maar dat is geen probleem. Vaste lasten: Gengko kosten waren iets 
hoger uitgevallen, dit is opgevangen. De liftwedstrijd heeft dus voor een grotere opvang gezorgd. 
De intern heeft met Micha van Atheneum samengewerkt om een nieuw systeem aan te brengen. 
Atheneum heeft aangedrongen tot een nieuw contract gemaakt. Wel lastig om in te schatten wat de 
nieuwe inkomsten zijn. De eerste cijfers zien er wel goed uit, hoewel deze nu nog lager zijn dan 
vorig jaar. De extern en de penningmeester hebben samengewerkt aan de acquisitie door de boeken 
van een overleden professor. Hier kan het 88ste mee door gaan, voor iets meer inkomsten. 

We kijken even naar het excel stuk. 

Hugo  licht  de  realisatie  toe.  Deze  informatie  is  terug  te  vinden  in  het  excel  bestand  (zie 
Jaarrealisatie 2016-2017).  Hugo gaat alle commissies langs, ook het bestuur. Enkele mededelingen: 
te veel sparen is niet goed. Er was een restitutie van Atheneum door het terug declareerden van 
boeken die mensen toch niet nodig hadden.  

Merel: waarom is er niet aan de ASVA betaald? Hugo: daar heb ik geen rekening van gehad. Merel: 
wat een pannenkoeken. 

Desiree: waarom staat de Kifcommissie er niet bij? Hugo: de begroting was al gemaakt voor de 
commissie bestond. 

Hugo licht de balans toe. 

Pauze 19:55-20:13. 

Er zijn binnengekomen: 

Lize Geurtz 

Jeroen van del West

Er zijn vertrokken: 

Daan Plaizier 
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Aaron Umans

 
8. Presentatie beleidsplan 88ste kandidaatsbestuur (zie bijlage: Beleidsplan 88ste bestuur)

Rosa hervat de vergadering. Vragen aub aan het einde. 

Rosa  licht  de  speerpunten  van  het  88ste  bestuur  toe.  Het  speerpunt  van  het  87ste  bestuur 
toekomstgerichtheid  zal  voortgezet  worden.  Daarnaast  wil  het  88ste  werken  aan  studie 
gerelateerdheid. Tot slot wil het 88ste bestuur zich opstellen als een toegankelijk bestuur. Dit zal 
gerealiseerd worden door bijvoorbeeld ledenbijeenkomsten. Daarbij wil het 88ste Vincent en Alex 
ook  bedanken,  ze  zullen  er  samen  voor  gaan  zitten  hoe  deze  voorstellen  gerealiseerd  kunnen 
worden. 

Lisa: hoe denken jullie na over kunstgeschiedenis? Rosa: dat wordt zo toegelicht. Lisa: niet alleen 
Kanvas, wat willen jullie met kunstgeschiedenis studenten? Vincent: jullie bestuur heeft daar ook 
niks mee gedaan. Lisa: hoewel zij het zelf wel wilde laten vallen, waren er toch nog mensen die dat 
niet  wilde.  Nynke:  waarom  is  het  een  probleem  dat  kunstgeschiedenis  en  nog  bij  zit?  Lisa: 
misschien uit solidariteit richting Kanvas. Melle: wil het punt maken om niet nu deze discussie te 
voeren. Emma T: wil graag helpen met praten over buitenlandervaringen. Maar regel dan ook echt 
iets voor de alumni. Rosa: dat is een goed punt voor ledenbijeenkomst 

Sam neemt het woord. 

Dit jaar zal er geborreld worden in Café de Havelaar.  Ze denken dat daar meer mogelijkheden 
zullen zijn om goed in contact te komen met elkaar. Ook zijn er speciale aanbiedingen. Daarnaast 
zullen er meer speciale borrels georganiseerd worden. 

Kleio zal weer veel doen met SGN. Sam wil dit ook meer gaan promoten. 

Emma T: hoe zit het met Kunstned? Melle: Kunstned lijkt dood. We hebben geen contact met ze 
kunnen krijgen. Rachel: ze willen ons er niet bij hebben. Melle heeft er echt achteraan gezeten. 
Emma T: probeer het toch nog een keer. Sam: heeft besloten om zeker contact op te nemen. Nynke: 
er is nooit iets met Kleio gedaan. Sarah: wat is Kunstned? Emma T: SGN voor kunstgeschiedenis. 
Rosa U: is wijn er ook voor een zacht prijsje bij de Havelaar? Sam: daar hebben we het nog niet 
over gehad. 

Eefje neemt het woord

Op  Facebook  wil  het  88ste  door  met  de  overzichtelijkheid  van  het  87ste.  Daarbij  willen  ze 
Facebook gebruiken om de leden te betrekken bij de beslissingen over bijvoorbeeld borrels. Ook zal 
er een grote database komen van foto’s. Op Instagram en Snapchat zal het 88ste bestuur proberen 
vaker dingen te posten. De website zal niet veranderen. 

De banden met AAS en Kanvas zullen warm gehouden blijven worden. Veel leden van Kleio zijn 
bij deze verenigingen ook lid. Daardoor zal samenwerking duidelijker worden. 

Alex: krijgen de commissies meer te zeggen over het Facebook beleid? Eefje: in principe gaat het 
door zodat dat altijd ging. Dieuw: eerstejaars worden wel gewezen op de Like pagina wanneer ze 
lid  worden.  Merijn:  op  Facebook  wordt  ik  door  veel  commissies  uitgenodigd.  Rosa:  allemaal 
accepteren. 

Lucie neemt het woord. 
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Het  contact  tussen  commissies  en  bestuur  verliep  goed.  Dit  zal  voortgezet  worden.  De 
sollicitatieperiode  gaat  morgen  open.  Volgende  week  zal  er  een  speeddate-borrel  zijn.  De 
commissiedagen zullen ook terugkeren. 

Feestcommissie: wil doorgaan met karaokeavond en Feco-show. 

Filmcommissie: is gemotiveerd om nog meer te organiseren dan vorig jaar. 

Introductiecommissie: wil ook nog gaan schaatsen met de eerstejaars. Dan zal de commissie slapen 
tot de halfjaarlijkse ALV. 

Kifcommissie: heeft een andere indeling en zal een nieuwe taakverdeling nemen. 

Kunstcommissie: wil de balans gaan vinden tussen toegankelijkheid en informativiteit. 

Onderwijscommissie: wil ook veel nieuwe dingen gaan organiseren. 

Reiscommissie: wil dit jaar weer meer activiteiten organiseren voor de reis al. Ook zullen ze meer 
organisatorische dingen doen. 

Toekomstcommissie: wil zich richten op een breder publiek en meer doen. 

Marten: hoe gaan jullie een diverser aanbod voor leden trekken? Lucie: daar gaan we nog voor 
zitten. Maar het komt neer op studie-gerelateerde dingen. 

Merel: gaat de Grote Reis door met het zelfde format? Lucie: willen misschien iets meer afwijken 
om een unieke reis neer te zetten. Rosa: hier hielp de enquete ook bij. Vincent: was die alleen voor 
deelnemers? 

Emma: goed initiatief, de enquete. Maar het was wel echt een evaluatie. 

Marten: betekent het format veranderen minder steden? Lucie: ja, misschien. 

Roos neemt het woord. 

Qua  bestuursactiviteiten  zal  natuurlijk  weer  de  commissiedag  georganiseerd  worden.  Ook  de 
Battlefieldtour en het Liftweekend. Ook studeren met Kleio en Kleio aan tafel zal weer gedaan 
worden. En natuurlijk Commissieweekend. 

Desiree: is de datum al bekend van de commissiedag? Victor: al snel na de sollicitatie periode. 

Merel: de samenwerking met AAS, gaat dat alleen over de voorlichting van amerikanistiek? Rosa: 
Ja voor voor de nieuwe tweedejaars. 

David neemt het woord over de financiën. 

David licht  de begrotingen toe.  Deze zijn terug te  vinden op de site.  Opmerkingen:  Atheneum 
veranderd  dus,  dat  heeft  Hugo  net  ook  al  toegelicht.  Er  is  ingekort  op  de  budgetten  die  de 
commissies krijgen, doordat Kleio minder geld heeft. 

David: de Kif is het blaadje van Kleio. 

Lize: heeft een toevoeging. Komt net van ALPHA en plafon is nu €850,-. Dat is niet heel erg. 
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Devrim: jullie waren niet op de ALV van ALPHA? Krijgen we dan wel geld? Rosa: ja, hebben we 
geregeld. 

 
9. Stemming begroting 2017/2018

Rachel bedankt het 88ste bestuur. 

Rachel neemt de opties voor het stemmen nogmaals door. 

Stemgerechtigden: 66

onthouden: 0

voor: 64

tegen: 0

blanco: 2

Begroting is aangenomen. 

 
10. Stemming Kascommissie 2017/2018

Steven blijft in de Kascommissie. Emma K gaat er uit. Hugo neemt Emma’s plek in. 

Stemgerechtigden: 66

onthouden: 0

voor: 65

tegen: 0

blanco: 1

Kascommissie bestaande uit Steven Lindelauff en Hugo Kagie is aangenomen. 

 
11. Stemming 88ste kandidaatsbestuur

Moment  waarop  er  vragen  gesteld  kunnen  worden  wat  betreft  de  sollicitatieprocedure  en  het 
kandidaatsbestuur. Kandidaatsbestuur verlaat de ruimte. Rachel licht de sollicitaties toe. 

Stemgerechtigden: 61 (min 5 voor 88ste kandidaatsbestuur)

onthouden: 0

voor: 61

tegen: 0

blanco: 0
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Het 88ste bestuur van Kleio, bestaande uit Rosa Sikkes, Eefje Witvliet, David Kabel, Lucie van 
Hulst en Sam Verkerk, is aangenomen.  

 
12. Dechargeren 87ste bestuur

Het bestuur komt niet naar voren, we gaan stemmen. 

Stemgerechtigden: 66

onthouden: 0

voor: 66

tegen: 0

blanco: 0

Het 87ste bestuur is gedechargeerd. 

 
13. Stemming erelidmaatschap 87ste bestuur

Stemgerechtigden: 66

onthouden: 0

voor: 66

tegen: 0

blanco: 0

Het 87ste bestuur is unaniem ingestemd als erelid. 

 
14. W.V.T.T.K.

Er komt niks ter tafel.

 
15. Rondvraag en afsluiting 

Dieuw en 87 wenst on Plezier. 

Veel succes van Daan, Jullian, Nils, Isa, Vincent, Roos, Anne, Elisa, Mees, Tim, Ricky, Desiree en 
Marten.

Dev bedankt 87, Romane heeft van 87 genoten. 

Alex houdt 88 in de gaten. 

Eindeloos en Kleio zijn blij met elkaar. 
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Merijn denkt dat we het beste bestuur zijn dat hij zich kan voorstellen voor eerstejaars. 

Jesse is trots op 88, 87 en AAS.

Lize bedankt 87.

Rosa sluit de vergadering om 21:02.
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