26 juni 2018 – Kandidaatsbestuur Algemene Ledenvergadering
Locatie: P.C. Hoofthuis, lokaal 1.05
Tijd: 19:30
Aanwezigen:
Het 88ste bestuur (5):
1. Rosa Sikkes
2. Eefje Witvliet
3. David Kabel
4. Lucie van Hulst
5. Sam Verkerk
Het voorgestelde 89ste kandidaatsbestuur (5):
6. Mara Werner
7. Sara Verveer
8. Roos van Bommel
9. Merijn Collignon
10. Joris van Dijk
Leden (36):
11. Jonas Guigonnat
12. Dieuwertje van Drooge
13. Rachel Meijers
14. Melle Koletzki
15. Devrim Aslan
16. Bram Bosman
17. Hugo Kagie
18. Lisa Koks
19. Annepiet Nouwen
20. Mari Janssen
21. Anne Schenkels
22. Vincent Lageweg
23. Jesse Breet
24. Valery Cliteur
25. Max Oudejans
26. Roemer Ockhuysen
27. Sarah Danner
28. Alex Beekman
29. Steven Lindelauff
30. Merijn Hermens
31. Julia van Braak
32. Calrijn Verweij
33. Daan Krol
34. Arthur Bruin
35. Niki de Horde
36. Aron Umans
37. Martijn Beijer
38. Allard Ex
39. Vincent Jurg
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40. Andries Kerkhoven
41. Isa van Delft
42. Bram Groenteman
43. Romane Voet
44. Wolf Bongers
45. Julian Tiggeloven
46. Daan Plaizier
1. Opening
Rosa Sikkes is aan het woord.
Rosa opent de Algemene Ledenvergadering om 19:38.
Rosa heet de leden welkom. Wat gaan we doen vandaag? Het is een ledenvergadering
waarin onder andere een mededeling gedaan wordt over het borrelcafé, er een voorstel
wordt gedaan om het Huishoudelijk Reglement te herzien en de nieuwe
Sollicitatiecommissie een nieuw bestuur aandraagt waar vervolgens over gestemd
wordt. Ook zullen de ingezonden stukken behandeld worden.
Rosa: heeft iedereen zich ingeschreven op de intekenlijst bij de deur?
We gaan ervan uit dat alle stukken gelezen zijn. Er is geen pauze vanavond.
Rosa geeft aan vanavond een aanrijding gehad te hebben en laat weten dat zij door de
shock mogelijk de zaal vroegtijdig moet verlaten.
2. Mededelingen
- Borrelcafé Havelaar
Sam Verkerk is aan het woord.
De afgelopen twee maanden waren er geen borrels in de Havelaar. We hebben enkele
alternatieven gehad. Het kon niet in de Havelaar omdat deze een nieuwe eigenaar krijgt.
Wegens persoonlijke omstandigheden bij de Havelaar duurt het wat langer dan
verwacht. We vinden het jammer dat we daar nu het jaar niet kunnen afsluiten, dus we
gaan naar café Schuim vanavond.
Er zijn geen verdere mededelingen.
Romane Voet komt binnen.
3. Vaststellen notulen (zie bijlage: Notulen Halfjaarlijkse ALV – 13 februari
2018)
Rachel Meijers wil toevoegen dat er handen omhoog gingen toen zij vroeg of er gestemd
mocht worden.
De notulen zijn vastgesteld (met de toevoeging van Rachel).
4. Ingezonden stukken
Er zijn twee ingezonden stukken. Alex Beekman nomineert Vincent Lageweg om erelid
te worden. Vincent Lageweg nomineert Alex Beekman om erelid te worden.
Rosa licht de stukken toe. De stemming hiervoor vind plaats voor de WVTTK.
Vincent Lageweg: waarom vind de stemming aan het einde van de avond plaats?
Rosa Sikkes: dan weten we zeker dat er genoeg tijd is voor het instemmen van het
kandidaatsbestuur.
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5. Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld met de toevoeging van het stemmen over het erelidmaatschap
van Alex en Vincent.
6. Aanpassing Huishoudelijk Reglement (zie bijlage: Voorstel aanpassing
Huishoudelijk Reglement 88ste bestuur KB-ALV)
Eefje Witvliet is aan het woord.
Het volgende voorstel is een verwoording van een beleid dat we al enkele jaren
hanteren. De wissel van deze beleidsvorm was echter nog niet opgenomen in het
Huishoudelijk Reglement, vandaar het volgende voorstel (zie bijlage). Momenteel wordt
je drie jaar lid als bachelorstudent en schrijven wij je daarna automatisch uit. Je kunt
vervolgens je lidmaatschap verlengen door contact op te nemen met het bestuur. Er zijn
geen voorwaarden verbonden aan het verlengen van je lidmaatschap.
Lisa Koks: kun je er misschien ook inzetten wanneer je je lidmaatschap moet opzeggen?
Wat de deadline voor een nieuw studiejaar is?
Sam Verkerk: dat staat al in een ander artikel.
Roos van Bommel: is het nu niet mogelijk om vroegtijdig op te zeggen als derdejaars lid
en je dan weer aan te melden voor het vierde jaar voordat het studiejaar afloopt zodat je
lid kan blijven?
Eefje: er zijn geen voorwaarden verbonden aan het verlengen van je lidmaatschap, dus
dit hoeft niet te gebeuren. Ook hebben we geen deadline gesteld voor het sturen van het
bericht dat je lid wilt blijven, dus als je het vorige jaar lid was kun je op elk willekeurige
moment in het volgende jaar aangeven dat je weer lid wilt worden (dit is dit jaar ook
enkele keren gebeurd).
Roos: maar staat er niet ergens dat je ingeschreven moet staan bij een Nederlandse
universiteit?
Eefje: dat is als je lid wilt worden. Voor lid blijven zijn geen voorwaarden gesteld.
Rosa legt de stemprocedure uit.
Er wordt gestemd. Het totaal aantal aanwezigen op dit moment is 43, waarvan 42
stemgerechtigden zijn.
Stemmen voor: 41
Stemmen blanco: 1
Stemmen tegen: 0
De wijziging in het Huishoudelijk Reglement is aangenomen.
7. Voorstel 89ste Kandidaatsbestuur door Sollicitatiecommissie
Het kandidaatsbestuur verlaat de zaal.
Sam, David en Eefje nemen plaats in de zaal en de Sollicitatiecommissie neemt plaats
achter de tafel.
Daan Plaizier, Julian Tiggeloven en Wolf Bongers komen binnen.
Lisa Koks is aan het woord.
De samenstelling van de Sollicitatiecommissie wordt toegelicht: Lisa was voorzitter van
het 85ste bestuur. Bram heeft bestuurservaring bij SES. Lucie en Rosa zijn er als
bestuursleden. Jesse is als Algemeen lid gekozen door loting. Het is een goede
combinatie van interne en externe kennis binnen en buiten Kleio. Het gaf een goede
verscheidenheid aan meningen, heft heeft de discussie ook lager gemaakt.
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Ze hebben allemaal de brieven van Lucie gekregen (het overige bestuur heeft ze niet
gelezen). De brieven zijn toen met de commissie besproken en toen zijn er vragen
gemaakt. Dit was een goede manier om samen achter de vragen te staan en de brieven te
doorgronden. Rosa en Lucie namen de kennis die zij hebben over de leden in het
afgelopen jaar wel mee en voor de externe commissieleden vulden zij deze kennis aan.
Algemene opmerking: alleen de gekozen kandidaten worden besproken, ook vragen
hierover zullen niet beantwoord worden (tenzij ze door een afgewezene gesteld
worden).
Het kandidaatsbestuur van Mara Werner, Sara Verveer, Roos van Bommel, Merijn
Collignon en Joris van Dijk wordt individueel besproken.
Lisa Koks: zijn er vragen?
Rachel Meijers: hebben alle sollicitanten gesolliciteerd voor de functie waar ze terecht
zijn gekomen?
Lisa: nee, er is geschoven. Er wordt niet voor alle functies evenveel gesolliciteerd. We
hebben vooral ook gekeken naar mensen met dezelfde visie.
Rosa Sikkes: in de gesprekken hebben we ook veel gevraagd naar tweede keuzes en
andere functies.
Rosa legt de stemprocedure uit. Er wordt gestemd over het bestuur als geheel. Het totaal
aantal aanwezigen op dit moment is 41, aangezien het kandidaatsbestuur de zaal heeft
verlaten. De Sollicitatiecommissie onthoudt zich van het stemmen. Er zijn 36
stemgerechtigden in de zaal.
Stemmen voor: 36
Stemmen tegen: 0
Stemmen blanco: 0
Het 89ste kandidaatsbestuur is aangenomen.
Het kandidaatsbestuur neemt weer plaats.
Rosa feliciteert het kandidaatsbestuur.
8. Aanbevelingen aan 89ste Kandidaatsbestuur
Rosa Sikkes is aan het woord.
Het nieuwe bestuur gaat in en na de zomer een beleidsplan schrijven. Het leek ons een
goed moment om de meningen van de leden te peilen over enkele zaken die zij
vervolgens mee kunnen nemen in hun beleidsplan.
- Reizen
Rosa: Kleio maakt veel reizen. Deze staan al een aantal jaar vast. Er zijn weinig
mogelijkheden voor nieuwe reizen. Wil iemand aan het kandidaatsbestuur meegeven
wat zij denken over reizen?
Dieuwertje van Drooge: ik vind het een heel goed idee om het kandidaatsbestuur
aanbevelingen mee te geven.
Rosa: wij moesten vorig jaar een beleidsplan schrijven en vonden het moeilijk om niet te
weten wat er leeft.
Niki de Horde: een wintersport lijkt me leuk idee.
Dieuwertje sluit zich hierbij aan.
Romane Voet: er is soms discussie of er reizen geschrapt moeten worden. Ik wil het
nieuwe bestuur meegeven voorzichtig te zijn met het schappen van de Korte Kunstreis
aangezien de Kunstreizen een grote meerwaarde hebben voor de vereniging.
Rachel Meijers: ik sluit me hierbij aan. Het is goed om erover na te denken als bestuur,
maar ga wel het gesprek aan met de commissies.
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Lisa Koks: ik zou niet reizen schrappen, maar eerder samenvoegen of afwisselen.
- Kunstgeschiedenis
Rosa: op de Halfjaarlijkse ALV is hier al over gesproken. De zaken die daar behandeld
zijn hoeven niet herhaald te worden. Zijn er nog toevoegingen voor deze discussie?
Melle Koletzki: ik zou volgend jaar een open gesprek initiëren met Kanvas waarbij er
ook leden komen. Nu gaan de besturen wel met elkaar zitten, maar het lijkt me
verstandig om leden ook hiervoor uit te nodigen.
9. Stemming over erelidmaatschap Vincent en Alex
Vincent Lageweg: ik wil toevoegen dat we een vereniging zijn van enthousiaste mensen.
Onder andere het bestuur wordt beloond voor hun toewijding en enthousiasme. Ik denk
dat Alex vier jaar lang zijn enthousiasme en toewijding (en soms irritatie) heeft
meegegeven aan de vereniging. De status van het erelidmaatschap is daarom een goed
idee om aan leden te erkennen. Eerder is een lid al tot erelid benoemd. Dit heeft andere
leden geïnspireerd om actief te worden.
Daan Krol: de status kan een mooi voorzetsel zijn om actief te worden, dus is dat de
reden dat jullie het willen worden of om leden te enthousiasmeren?
Vincent: het is niet een titel, maar het is een status als beloning voor de verdiensten.
Jonas Guigonnat: volgens mij is betrokkenheid bij Kleio iets van vrije wil. De insteek is
niet dat je om een beloning vraagt. De beloning is dat je lid bent.
Romane Voet: alles wat hier genoemd wordt kan ook over andere mensen geschreven
worden. Een eigenschap van het erelidmaatschap is dat je niet hoeft te loten voor reizen.
Dit voorangsgedoe kan al lullig zijn voor de rest. Het is jammer dat als actieve leden
erelidmaatschap krijgen dat er een ratrace kan ontstaan dat meer mensen het willen
worden en dat zo andere leden niet mee kunnen op reizen.
Melle Koletzki: het lijkt me een goed idee om gesloten te stemmen.
Daan Plaizier: zijn er andere voordelen aan lidmaatschap behalve niet loten voor reizen?
Steven Lindelauff: je bent voor altijd lid en hoeft geen contributie meer te betalen.
Rosa: we gaan blind stemmen.
Rosa legt de stemprocedure uit.
Dieuwertje en Max onthouden zich van het stemmen.
Lisa Koks: in de statuten staat wel dat het erelidmaatschap pas wordt aangenomen bij
2/3 meerderheid.
Rosa: dit staat inderdaad in de statuten.
Het totaal aantal aanwezigen op dit moment is 46. Alex en Vincent mogen niet over
zichzelf stemmen. Per persoon zijn er dus 43 stemmen.
(43/3)*2 = 28,667, dus 29 stemmen voor leidt tot aanname van de voorstellen.
Melle: de stemmen blijven bewaard op de Kleio-kamer?
Rosa: ja.
Rachel: mogen Alex en Vincent over hun eigen erelidmaatschap stemmen?
Rosa: nee, Alex en Vincent mogen wel over elkaars erelidmaatschap stemmen.
Arthur Bruin: horen we de uitslag gelijk?
Rosa: ja, we nemen een kleine pauze waarbij we de stemmen tellen met Bram
Groenteman als onafhankelijk persoon bij de telling, daarna laten we de uitslag weten.
De vergadering wordt voor 13 minuten stilgelegd.
Er is gestemd en beide voorstellen zijn niet aangenomen.
Arthur: mogen we de precieze uitslag weten?
Rosa: nee, de biljetten verblijven wel op de Kleio-kamer.
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10. W.V.T.T.K.
Er komt niks ter tafel.
11. Rondvraag en afsluiting
Rosa bedankt iedereen voor de aanwezigheid en hoopt iedereen te zien in Schuim.
Daan Krol: wat zijn de prijzen bij Schuim?
David Kabel: 2,50 voor bier.
Enthousiast geluid vanuit de zaal.
Rosa sluit de vergadering om 20:30.
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