
25 juni 2019 – Kaniddaatsbestuur Algemene Ledenvergadering Locatie: P.C. 
Hoofthuis, lokaal 1.04 
Tijd: 19:30 
Aanwezigen:  

Het 89ste bestuur (4):  

1. Mara Werner  
2. Sara Verveer  
3. Roos van Bommel  
4. Joris van Dijk  

Het voorgestelde 90ste kandidaatsbestuur (4):  

5. Carlijn Verweij 
6. Julia Ballak 
7. Trudi Janssen 
8. Daan Krol 

Leden (37):   

9. Mees Drissen 
10. Martijn Kingma 
11. Steven Lindelauff 
12. Eefje Witvliet 
13. Vivian Lieberom 
14. Merijn Collignon 
15. Inez Snijder 
16. Arthur Bruin 
17. Julian Tiggeloven 
18. Lucia Geurts 
19. Lucas Ottenheym 
20. Sofie de Wilde 
21. Sarah Danner 
22. Roemer Ockhuysen 
23. Rachel Meijers 
24. Dieuwertje van Drooge 
25. Stijn van Duijn 
26. Brechtje Inklaar 
27. Jesse Breet 
28. Rijk Vegard van Beek 
29. Valery Cliteur 
30. Anne Schenkels 
31. Mari Janssen 
32. Niki de Horde 
33. Lucie van Hulst 
34. Lize Geurts 
35. Donna Korsuize 
36. Merijn Hermens 



37. Steven de Rave 
38. Alex Beekman 
39. Vincent Lageweg 
40. Araik Gingnagel 
41. Rosa Sikkes 

Niet-leden (1):  

42. Lieke van Dijk (studievereniging SES) 
 

1. Opening  

Mara Werner is aan het woord. 

Mara opent de vergadering om 19:33.  

Mara heet iedereen welkom en vraagt of iedereen zich heeft ingeschreven op de 
intekenlijst. We gaan ervan uit dat alle stukken gelezen zijn. Dit is de kandidaatsbestuur-
ALV. Het voorgestelde kandidaatsbestuur is dan ook aanwezig, behalve Daan Plaizier. 
Hij is op vakantie naar Malaga. Hij is er wel een soort van bij via Facetime. Voor de pauze 
zullen we een aantal stemmingen doen en na de pauze het voorstel van het 
kandidaatsbestuur. We doen nu onze jasjes ook uit want het is veel te warm hier.  

 

2. Mededelingen  

Rijk van Beek: Ik wil alvast aankondigen dat ik bij het kandidaatsbestuur een 
schriftelijke stemming ga aanvragen. Ik zal dat dan verder toelichten. 

Mara: We plaatsen het voor agendapunt elf. 

 

3. Vaststellen notulen (zie bijlage: Notulen Halfjaarlijkse ALV – 17 februari 2019)  

De notulen zijn vastgesteld.  

 

4. Ingezonden stukken  

Er zijn geen ingezonden stukken. 

 

5. Vaststellen agenda  



Rijks voorstel om het schriftelijk stemmen over het kandidaatsbestuur is als punt 
toegevoegd aan de agenda als punt elf. 

De agenda is vastgesteld. 

 

6. Statement Commissaris intern (zie bijlage: Statement Commissaris intern)  

Mara Werner is aan het woord. 

Zoals jullie kunnen zien zitten wij hier niet met vijf bestuursleden aan tafel, maar met 
vier. Onze ex-commissaris intern zit hier ook in de zaal. We hebben Merijn Collignon 
gevraagd of hij een statement wilde schrijven hierover. Als er vragen over het statement 
zijn kunnen jullie die nu aan ons of aan Merijn stellen. 

 

7. Aanpassing Huishoudelijk Reglement (zie bijlage: HR-wijziging 89ste bestuur 
KB-ALV)  

Mara Werner is aan het woord. 

Wij willen dit voorstel aandragen naar aanleiding van verschillende discussies tijdens de 
ALV, de KIF en Ledenbijeenkomsten. Daaruit kwam naar voren dat de drie vliegreizen 
van Kleio het afgelopen jaar te veel waren. We willen daarom dit voorstel aandragen om 
ervoor te zorgen dat Kleio in de toekomst minder zal gaan vliegen en de ecologische 
voetafdruk van de vereniging beperkt wordt. Saar zal het voorstel verder toelichten. 

Sara Verveer: Het artikel zal artikel 19 worden onder het kopje Activiteiten en 
aansprakelijkheid’. Het artikel is samengevat dat er een limiet komt op het aantal 
vliegreizen dat Kleio per academisch jaar mag ondernemen. Dit zijn er maximaal twee. 
Het zittende bestuur verdeeld de vliegreizen onder de commissies of het bestuur. Bij 
uitzondering kan er een extra vliegreis worden aangevraagd tijdens een ALV. 

Mara legt de stemprocedure uit.  

Er wordt gestemd. Het totaal aantal aanwezigen is op dit moment is 39, waarvan 
stemgerechtigden 38 zijn. Het bestuur onthoudt zich van stemmen. Een ander lid 
onthoudt zich van stemmen. 

Stemmen voor: 32 

Stemmen blanco: 0 

Stemmen tegen: 1 

De wijziging in het Huishoudelijk Reglement is aangenomen.  



 

8. Begroting statutenwijziging (zie bijlage: Begroting statutenwijziging)  

Mara Werner is aan het woord. 

Tijdens de Halfjaarlijkse ALV hebben wij het Kunstgeschiedenisverslag gepresenteerd. 
Daarin werd uitgelegd wat de gevolgen voor Kleio zijn met het oog op het behouden of 
afschaffen van de studie Kunstgeschiedenis. Na de ALV en verschillende 
Ledenbijeenkomsten willen wij nu een stemming aandragen voor het afschaffen van 
Kunstgeschiedenis bij Kleio. Hiervoor is een statutenwijziging nodig. Daar is een notaris 
voor nodig dus er komen kosten bij kijken. Roos zal de begroting van de 
statutenwijziging verder toelichten. 

Roos van Bommel: De statutenwijziging is een verandering dat in meerdere jaren te 
merken is. Daarom heb ik in overleg met de Kascommissie gekeken naar het gebruik van 
het spaargeld om de notaris te bekostigen. Het spaargeld is bedoeld voor veranderingen 
die de hele vereniging aangaan voor een langere periode. In dit geval kan het spaargeld 
dus gebruikt worden om de statuten te kunnen wijzigen. We hebben momenteel 3000 
euro spaargeld. Dat is los van het geld dat gereserveerd is voor het lustrum. Op de 
begroting zien jullie wat de kosten zullen zijn van de statutenwijziging zoals opgesteld 
door de notaris waarmee wij contact hebben opgenomen.  

Alex Beekman en Vincent Lageweg komen binnen. 

 

9. Stemming begroting  

Mara legt de stemprocedure uit.  

Er wordt gestemd. Het totaal aantal aanwezigen is op dit moment is 41, waarvan 
stemgerechtigden 40 zijn. Het bestuur onthoudt zich van stemmen.  

Stemmen voor: 36 

Stemmen blanco: 0 

Stemmen tegen: 0 

Het gebruik van het spaargeld om de statutenwijziging te bekostigen is goedgekeurd. 

Araik Gingnagel komt binnen. 

 

10. Stemming Kunstgeschiedenis (zie bijlage: Statutenwijziging 89ste bestuur KB- 
ALV)  



Mara Werner is aan het woord. 

We hebben het afgelopen jaar een Kunstgeschiedenisverslag geschreven en vervolgens 
daarover gepraat tijdens de Halfjaarlijkse ALV en Ledenbijeenkomsten. We willen nu 
daarom gaan stemmen over het afschaffen van de studie Kunstgeschiedenis bij Kleio. 
Hiervoor moeten de statuten gewijzigd worden. Saar zal de statutenwijziging nu verder 
toelichten. 

Vincent Lageweg: Mag ik vragen of we voldoen aan de formele randvoorwaarden voor 
een statutenwijziging? 

Mara: Ja, we voldoen daaraan. Twee procent van de leden moeten aanwezig zijn. 

Sara: De wijziging in de statuten zal als volgt uitzien. Bij vier verschillende onderwerpen 
wordt gesproken van de studie Geschiedenis én Kunstgeschiedenis. Deze verwijzingen 
naar Kunstgeschiedenis zouden komen te vervallen. Bij artikel 1 betekent het dat de 
naam van de vereniging verandert. Bij artikel 2 betekent het dat het doel van de 
verenging verandert. Bij artikel 3 betekent het dat Kunstgeschiedenisstudenten niet 
meer automatisch lid kunnen worden. Dit stond ook uitgebreider in het derde hoofdstuk 
van het Kunstgeschiedenisverslag. Tot slot staat Kunstgeschiedenis nog een keer 
vermeld bij de omschrijving van de ereleden. Dat zou dan ook komen te vervallen. Alle 
veranderingen zijn met geel gemarkeerd.  

Rachel Meijers: Hoe zit het met de oud-bestuursleden die Kunstgeschiedenis deden? Zijn 
die dan geen erelid meer? 

Mara: Ze blijven erelid, omdat ze dat zijn geworden onder de oude statuten. 

Rijk: Betekent dat dan dat de huidige kunstgeschiedenisleden ook lid blijven? 

Mara: Ja. Dat is hetzelfde als met ereleden. Omdat ze al lid zijn geworden kunnen ze 
blijven. Het werkt hetzelfde als met een normaal lidmaatschap. Na drie jaar worden 
jullie automatisch uitgeschreven waarna je je telkens weer opnieuw kan inschrijven. Dit 
geldt ook voor kunstgeschiedenisleden. 

Sara: Als je eenmaal een keer contributie hebt betaald ben je officieel lid en kan je je 
lidmaatschap blijven vernieuwen. 

Mara: Er verandert dus niks voor de kunstgeschiedenisleden. Ze blijven volwaardig lid. 

Dieuwertje van Drooge: Mag je je na drie jaar wel weer opnieuw inschrijven? 

Sara: Ja, dat kan. Het is dan hetzelfde lidmaatschap als vierdejaarsstudenten of 
masterstudenten. 

Martijn Kingma: Is het essentieel om dit te wijzigen? 

Mara: We hebben hier lang over gediscussieerd. Het heeft er vooral mee te maken dat 
we bij onze verenging eigenlijk niks meer doen met Kunstgeschiedenis. Er bestaat wel 



een andere studievereniging voor specifiek Kunstgeschiedenis aan de UvA. Het is 
eigenlijk simpelweg niet langer logisch dat wij Kunstgeschiedenis behouden. Wij hebben 
ook gemerkt dat de relatie met Kanvas, de studievereniging voor Kunstgeschiedenis, een 
tijd lang minder goed is geweest omdat Kleio ook een verenging voor Kunstgeschiedenis 
is. Kanvas stelt het zeer op prijs als wij besluiten Kunstgeschiedenis af te schaffen. 

Vincent: Zijn er nog gevolgen op de lange termijn bij de afschaffing? 

Mara: Dit stond beschreven in het Kunstgeschiedenisverslag. 

Vincent: Zou je dit beknopt willen herhalen? 

Roos: We hebben een soort subsidie waarbij geld wordt toegekend op basis van het 
aantal kunstgeschiedenisstudenten dat mee gaat op de Grote Kunstreis. Dat is de enige 
subsidie waarbij Kunstgeschiedenis van toepassing is. Als we Kunstgeschiedenis 
afschaffen zou dit betekenen dat er waarschijnlijk minder snel weer 
kunstgeschiedenisstudenten mee gaan op Grote Kunstreis. De subsidie wie we krijgen 
voor de Grote Kunstreis is gebaseerd op het aantal kunstgeschiedenisstudenten dat het 
jaar daarvoor mee is gegaan. Maar toevallig hadden wij vorig jaar naar Athene geen 
kunstgeschiedenisleden mee, waardoor we dit jaar dus niet deze soort subsidie hebben 
ontvangen naar Sint Petersburg. En er waren ook geen kunstgeschiedenisstudenten 
meer naar Sint Petersburg, dus de subsidie zal er volgend jaar ook niet zijn. 

Vincent: Om hoeveel geld zal dat dan gaan? 

Roos: Dat verschilt wel per jaar. Ongeveer een paar honderd euro. 

Eefje: Stel er gaat wel weer een kunstgeschiedenislid ooit mee op Grote Kunstreis dan 
zou de subsidie ook aangevraagd kunnen worden. Zelf al is Kunstgeschiedenis afgeschaft 
bij Kleio.  

Roos: Ja, maar de kans daar op wordt wel kleiner bij afschaffing. 

Vincent: Als er een goede financiële prikkel is voor de vereniging dan kunnen de 
belangen van kunstgeschiedenisstudenten wel behartigd worden toch?  

Roos: Het is geen essentiële factor voor de reis. We hebben het dit jaar ook gedaan 
zonder deze subisdie. 

Steven Lindelauff (reageert op Vincent): Je weet dat dit al jaren een enorme discussie is 
bij Kleio. In mijn bestuursjaar (86ste) hebben we nog actief op Kunstgeschiedenis 
informatie- en Matchingdagen gestaan. Elk jaar zagen we toch het aantal nieuwe 
inschrijvingen van kunstgeschiedenisleden afnemen en elk jaar was er weer gedoe met 
Kanvas. Ze deden dan bijvoorbeeld voor of na ons ook een praatje voor nieuwe 
studenten dat dan voor verwarring zorgde. We hebben het geprobeerd maar het maakte 
niet uit voor de kunstgeschiedenisleden aantallen. 



Rachel (reageert ook op Vincent): Je vraagt naar de financiële gevolgen, maar de 
afgelopen twee jaar hebben dus al geen subsidie gekregen door Kunstgeschiedenis. Ik 
denk niet dat daar nog verandering in komt bij afschaffing van Kunstgeschiedenis. 

Eefje: Ik denk dat de intentie om kunstgeschiedenisstudenten aan te trekken voor de 
Grote Kunstreis ook wel blijft. Los van de financiële prikkel. 

Dieuwertje: We betalen ook niks aan KunstNed. Daarnaast is de kunstreis ook een reis 
voor geschiedenisstudenten die wat meer met kunst willen. 

Mara legt de stemprocedure uit.  

Er wordt gestemd. Het totaal aantal aanwezigen is op dit moment is 42, waarvan 
stemgerechtigden 41 zijn.  

Stemmen voor: 40 

Stemmen blanco: 0 

Stemmen tegen: 1 

De statutenwijziging is aangenomen waarmee er afstand wordt gedaan van de studie 
Kunstgeschiedenis als onderdeel van Kleio. 

Opgeluchte geluiden uit de zaal.  
 
Mara: Dit is een waar historische moment voor Kleio. Maar nu is het even pauze.  
 
 
Pauze om 19:54 
 
Mara heropent de vergadering om 20:07. 
 

11. Rijks voorstel tot anoniem stemmen over het kandidaatsbestuur 

Mara Werner is aan het woord. 

Rijk heeft een voorstel ingediend om anoniem te stemmen over het kandidaatsbestuur. 
Hij zal dit zelf nu verder toelichten voordat we over gaan op de stemming. 

Rijk: Ik zou graag willen voorstellen om schriftelijk te stemmen over het 
kandidaatsbestuur. Het is namelijk over het algemeen zo dat wanneer je over personen 
stemt dit op papier gebeurt. Ook voelen sommige mensen zich bezwaart om uit te 
komen voor hun mening door de sociale druk die ze voelen binnen de vereniging.  
Daarnaast stemmen we op het kandidaatsbestuur als samenstelling, terwijl een ketting 
zo sterk is als de zwakste schakel. Ik heb zeker wel vertrouwen in de 
Sollicitatiecommissie, maar ik geloof ook dat de ALV het hoogste orgaan binnen een 
vereniging is. Het argument ‘misschien moet je ze een kans geven’ vind ik erg zwak. Ik 



maak mezelf niet populair met deze oproep, maar dit is voor mij een principieel punt. 
Het heeft te maken met het democratisch hart van vereniging. Het gaat nergens ten 
koste van, maar we kunnen er wel iets mee winnen. 

Het gaat nergens ten koste van, maar dat we er iets mee kunnen vinden.  

Mara: Heeft iemand nog vragen? 

Eefje: Dit gaat dan wel ten koste van papier. 

Rachel: Maar is dit voorstel voor alleen de stemming over het kandidaatsbestuur? 

Mara: Ja, maar dit kan misschien later permanent worden gemaakt. 

Rijk: Ja, dit is alleen voor het kandidaatsbestuur  

Vincent: Maar moet je dan ook de statutenwijziging? 

Sara: Nee, de statuten zeggen niks over de manier van stemmen. De wijze van stemmen 
staat vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. In lid 1 van artikel 10 staan 
aangegeven dat we in principe mondeling stemmen. In lid 2 staat vervolgens dat de ALV 
wel een voorstel kan doen om schriftelijk te stemmen. Er kan in de toekomst dus 
gekeken worden naar een HR-wijziging om het stemmen over personen standaard 
schriftelijk te doen. 

Mara: We gaan dus nu stemmen of we zo schriftelijk gaan stemmen over het 
kandidaatsbestuur.   

Vincent: Ik ben benieuw of iemand nog een argument tegen heeft?  

Rijk: We verliezen er niks mee. 

Mara legt de stemprocedure uit.  

Er wordt gestemd. Het totaal aantal aanwezigen is op dit moment is 42, waarvan 
stemgerechtigden 41 zijn. Het voorgestelde kandidaatsbestuur onthoudt zich van 
stemmen. 

Stemmen voor: 34 

Stemmen blanco: 0 

Stemmen tegen: 3 

Het voorstel om schriftelijk te stemmen over het kandidaatsbestuur is goedgekeurd. 

 

 



Vincent: Onthoudt het kandidaatsbestuur zich de hele tijd? 

Mara: Nee, alleen hierover.  

 

12. Voorstel 90ste Kandidaatsbestuur door Sollicitatiecommissie  

Het kandidaatsbestuur verlaat de zaal. 

Sara en Joris nemen plaats in de zaal en de Sollicitatiecommissie neemt plaats aan tafel. 

Lieke van Dijk en Steven Lindelauff zijn aan het woord. 

De samenstelling van de Sollicitatiecommissie wordt toegelicht: Steven was de 
penningmeester van 86ste bestuur van Kleio. Lieke heeft als secretaris bestuurservaring 
bij SES. Roos en Mara zijn er als bestuursleden. Sarah Danner is als algemeen lid gekozen 
door loting.  

Het kandidaatsbestuur van Carlijn Verweij, Julia Ballak, Trudi Janssen, Daan Plaizier en 
Daan Krol wordt individueel besproken.  

Lieke van Dijk: Zijn er nog vragen? 

Rijk: Kan je iets vertellen over de karakters van de bestuursleden? Want mij lijken het 
wel veel dominante karakters.  

Lieke: We hebben het idee dat door deze samenstelling de rust in het bestuur bewaard 
gaat worden. Deze karaktereigenschappen zijn wel in gesprekken naar voren gekomen, 
maar ook dat ze zich daar bewust van zijn. 

Vincent: Hoeveel sollicitanten waren er? 

Mara: Dat gaan we niet zeggen. 

Lieke: Dit geef je meestal niet weg. 

Vincent: Ik vind dat het aantal wel van belang is om een wel overwogen beslissing te 
maken. 

Sarah Danner: Je kijkt ook naar de samenstelling en de functies van de bestuursleden 

Lieke: Je kan ook zelf erachter komen hoeveel sollicitanten er waren.   

Steven Lindelauff (reageert op Vincent): Ik snap niet wat je de toegevoegde waarde van 
de kennis van het aantal sollicitanten vindt. Want in hoeverre heb je dan vertrouwen in 
de Sollicitatiecommissie? Is de beslissing dan beter als er meer sollicitanten waren? 



Vincent: Ik heb ook nog een andere vraag. Er werd net gezegd dat het kandidaatsbestuur 
goed ideeën heeft. Maar wat zijn die ideeën? 

Mara: Je stemt nog een keer op de Overdrachts-ALV om het kandidaatsbestuur en het 
zittende bestuur te maken. Dan is er ruimte om te vragen naar ideeën. 

Rachel: Dan wordt ook het beleidsplan met daarin de koers voor het aankomende jaar 
gepresenteerd. 

Steven Lindelauff: Je stemt nu ook niet op de inhoud van de sollicitatiegesprekken. Daar 
gaan we niks over zeggen.  

Vincent: Ik vind het wel van belang om te weten of de Sollicitatiecommissie door gebrek 
aan sollicitanten bijvoorbeeld deze keuze heeft gemaakt.  

Mara: Er waren meer dan vijf sollicitanten. We hoeven niet te zeggen hoeveel het er 
exact waren.  

Steven: Ik vind het best belachelijk Vincent. Wij hebben uren werk in deze sollicitaties 
zitten. Het maakt dan niet meer uit hoeveel mensen dat precies waren voor de uitkomst. 
We hebben er goed over nagedacht. 

Mara: We houden het aantal voor ons. 

Eefje: De Sollicitatiecommissie is vorig jaar ingestemd. Het vertrouwen is de 
Sollicitatiecommissie is daarmee gegeven. Dat hoeft niet ter discussie te worden gesteld. 

Mara legt de stemprocedure uit. Er wordt anoniem gestemd dus er worden stembiljetten 
uitgedeeld. 

Er wordt gestemd. Het totaal aantal aanwezigen is op dit moment is 38, waarvan 
stemgerechtigden 37 zijn. De Sollicitatiecommissie onthoudt zich van stemmen. Vijf 
leden onthouden zich van stemmen. 

Er is gestemd en het 90ste kandidaatsbestuur is aangenomen. 

Het kandidaatsbestuur neemt weer plaats. 

Mara feliciteert het kandidaatsbestuur.  

 

13. Aanbevelingen aan 90ste Kandidaatsbestuur  

Mara Werner is aan het woord. 

Het nieuwe bestuur gaat in en na de zomer een beleidsplan schrijven. Het is nu een goed 
moment om ruimte te geven voor eventuele aanbevelingen voor het 90ste 
kandidaatsbestuur. 



Merijn Collignon: Ik ben dus het afgelopen jaar gestopt met het bestuur. Zie mij niet als 
een afschrikkend beeld. Ik had zo mijn eigen problemen. Ik heb veel plezier gehad. 
Geniet ervan! Jullie gaan heel veel leren. Wees altijd trouw aan jezelf. Ik ben enorm trots 
op jullie.  

Rachel: Het lijkt mij een goed idee om niet drie mensen van de Kunstcommissie in het 
bestuur te hebben. 

Vincent: Wie zit er eigenlijk in de Kunstcommissie? 
 
Mara: Julia, Trudi en Daan Plaizier.  

 

14. W.V.T.T.K  

Er komt niks ter tafel. 

 

15. Rondvraag en afsluiting  

Mara bedankt iedereen voor de aanwezigheid en hoopt iedereen te zien in Cafe Diep 
voor de laatste borrel van het jaar om de zomer in te luiden. 

Mara sluit de vergadering om 20:44. 

  


