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18 september 2018 – Overdrachts Algemene Ledenvergadering 

Locatie: P.C. Hoofthuis, lokaal 1.05 

Tijd: 18:30 
 
Aanwezigen: 
Het 88ste bestuur (5): 

1. Rosa Sikkes 
2. Eefje Witvliet 
3. David Kabel 
4. Lucie van Hulst 
5. Sam Verkerk 

Het 89ste bestuur (5): 
6. Mara Werner 
7. Sara Verveer 
8. Roos van Bommel 
9. Merijn Collignon 
10. Joris van Dijk 

Leden (60): 
11. Vincent Jurg 
12. Pim Klaassen Bos 
13. Charlotte Spiering 
14. Eliza van Walraven 
15. Isa van Delft 
16. Anne Schenkels 
17. Mari Janssen 
18. Arthur Bruin 
19. Rijk Vegard van Beek 
20. Valery Cliteur 
21. Maaike de Jongh 
22. Daan Krol 
23. Bart van Oostrom 
24. Martijn Kingma 
25. Devrim Aslan 
26. Martijn Beijer 
27. Roemer Ockhuysen 
28. Sarah Danner 
29. Sofie de Wilde 
30. Maurits Huijbrechtse 
31. Vera Lize Verweij 
32. Trudi Janssens 
33. Annepiet Nouwen 
34. Lynn Ruiter 
35. Daan Plaizier 
36. Cornelis Lely 
37. David Damman 
38. Ruben Braamse 
39. Rachel Meijers 
40. Romane Voet 
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41. Niki de Horde 
42. Andries Kerkhoven 
43. Merijn Hermens 
44. Sterre Nederpel 
45. Jeroen van Osnabrugge 
46. Vivian Lieberom 
47. Stijn van Duijn 
48. Martijn Bes 
49. Allard Ex 
50. Aron Umans 
51. Roan de Lisle 
52. Lucas Ottenheym 
53. Lucia Geurts 
54. Brechtje Inklaar 
55. Ella Meng 
56. Jonas Guigonnat 
57. Julia van Braak 
58. Floor Mafait 
59. Alex Beekman 
60. Sam Altena 
61. Jesse Breet 
62. Wessel van Arnhem 
63. Mees Drissen 
64. Melle Koletzki 
65. Hugo Kagie 
66. Tim Kauffmann 
67. Julian Tiggeloven 
68. Chaim van Gelder 
69. Stijn Voet 
70. Max Oudejans 

 
1. Opening 

Rosa Sikkes is aan het woord. 
Rosa opent de Algemene Ledenvergadering om 18:37. 
Rosa heet de leden welkom en stelt het huidige bestuur voor. Deze Algemene 
Ledenvergadering staat in het teken van afsluiting van een mooi jaar en een nieuwe start 
van een goed Kleio-jaar. We gaan er vanuit dat iedereen de stukken heeft gelezen. We 
gaan vooral voor de pauze proberen en vrij snel doorheen te gaan. 
Vraag of iedereen zich heeft aangemeld op de intekenlijst? 
 

2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 

3. Vaststellen notulen (zie bijlage: Notulen KB-ALV – 26 juni 2018) 
De notulen zijn vastgesteld. 
 

4. Ingezonden stukken 
Er zijn geen ingezonden stukken. 
 



3 
 

5. Vaststellen agenda 
De agenda is vastgesteld. 
 

6. Evaluatie semester II (zie bijlage: Verslag semester II) 
Vereniging 
Rosa Sikkes is aan het woord. 
We kijken heel positief terug op het afgelopen jaar. De commissies hebben fantastische 
reizen en activiteiten georganiseerd. We zijn heel blij met al het werk van de commissies 
en zijn trots op de gezellig sfeer en de toegevoegde activiteiten. 
We zullen ons nu richten op de speerpunten die wij aan het begin van ons bestuursjaar 
gesteld hebben. 
Toekomstgerichtheid 
We vonden het belangrijk dat ook een studievereniging kan bijdragen aan de 
toekomstperspectieven van Geschiedenisstudenten. We hebben dit jaar een actieve 
Toekomstcommissie gehad die onder andere de succesvolle Stageweek en Bedrijvendag 
naar het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseerde. Als bestuur hebben we hier 
elke dingen aan toegevoegd, zoals de Buitenlandborrel en het regelmatiger delen van de 
stages en vacatures die Kleio aangeboden krijgt. 
Studie 
Om dit speerpunt te verwezenlijken hebben we Studeren met Kleio regelmatig 
georganiseerd en meerdere themaspreekuren gehouden. Ook organiseerden wij een 
kroegcollege met AAS in de P96. Dit was een succesvolle activiteit omdat er daarna ook 
nog tijd was voor leden om vragen te stellen over het studeren van Amerikanistiek. 
Verder was er nog de succesvolle lezing met dr. Bart van der Boom en de Familiedag 
waar we zo verder op terugkomen. Een activiteit die gericht was op het brengen van iets 
aan de maatschappij was de ouderenmiddag. 
Toegankelijkheid 
Om de toegankelijkheid van het bestuur naar de leden te waarborgen organiseerden wij 
een Ledenbijeenkomst waarop een informele manier besproken werd hoe het gaat met 
Kleio en organiseerden wij een bestuursinformatie-avond (waar we zo nog op 
terugkomen). Toegankelijkheid was ook te zien in de nieuwe SoCo, waarbij er onder 
andere een algemeen lid zat bij de bestuurssollicitaties. 
Er zijn geen vragen. 
 
Borrel 
Sam Verkerk is aan het woord. 
Afegelopen jaar hadden we weer veel leuke wekelijkse borrel. Wat het meeste in het oog 
springt is dat we vanaf mei niet meer in de Havelaar terecht konden. Dit is ook al 
besproken op de KB-Alv, maar dit was omdat het café overgenomen werd. We hebben 
steeds creatief andere borrelcafés gezocht en deze waren ook goede plekken om elkaar 
te zien. 
 
KANVAS en AAS 
Eefje Witvliet is aan het woord. 
Zoals Rosa al noemde organiseerden we met AAS het kroegcollege. Wat daar vooral 
interessant aan was, was de aanwezigheid van het AAS-bestuur, zodat er vragen gesteld 
konden worden over de Minor, het Traject en het studeren van Amerikanistiek. Het was 
ontzettend leuk en informatief. 
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Wat betreft KANVAS: op de Halfjaarlijkse-ALV zijn wij uitgenodigd om weer in gesprek 
te gaan met het bestuur van KANVAS. Toen waren er enige zorgen of wij mogelijk ons 
verkeerden in het financiële vaarwater van de vereniging en of wij leden van hen zouden 
werven die zij zouden willen behouden. We kunnen bij deze stellen dat deze zorgen niet 
nodig zijn. Het KANVAS bestuur heeft deze zorgen niet. 
Er zijn geen vragen. 
 
SGN 
Sam Verkerk is aan het woord. 
SGN is een platform voor alle studieverenigingen voor Geschiedenis in Nederland. We 
hebben een leuke informele en formele dag gehad bij de SGN-dag in Rotterdam. De 
sportdag werd mindergoed bezocht, maar dit is al met Joris (de nieuwe extern) 
besproken en dit zal in de toekomst veranderd worden. 
 
Sollicitatiecommissie 
Lucie van Hulst is aan het woord. 
Op de Halfjaarlijkse-ALV hebben we de Sollicitatiecommissie geïntroduceerd en is deze 
ingestemd door de ALV. Deze bestond uit twee bestuursleden, één oud-bestuurslid, één 
extern-bestuurslid en één algemeen lid. In het algemeen zijn wij erg tevreden over de 
nieuwe commissie. Er zijn wel enkele verbeteringspunten, bijvoorbeeld over de 
afspraken over wat er wel besproken wordt tussen de bestuursleden die wel en niet in 
de commissie zitten. 
 
Derde ALV 
Rosa Sikkes is aan het woord. 
Deze nieuwe ALV is geïntroduceerd op de Halfjaarlijkse-ALV en was er om enkele 
punten te behandelen en de keuze tot het nieuwe bestuur beter toe te lichten. We 
ervaarden het als positief dat de Soco meer tijd had om de sollicitanten toe te lichten, dat 
het bestuur in de zomer ingewerkt kon worden en dat er aanbevelingen gedaan konden 
worden door de leden voor het nieuwe bestuur. 
 
Commissies 
Lucie van Hulst is aan het woord. 
Ook dit halfjaar hadden we weer veel aan onze commissies. Om de commissieleden te 
bedanken hebben we een leuk weekend georganiseerd in Bennekom. We merken dat 
enkele commissies wat activiteiten hebben moeten inleveren omdat de planning te vol 
werd. Zij waren gelukkig bereid om dit te doen. 
Ook is er in het tweede halfjaar weer een voorzittersvergadering geweest. Ook deze 
bijeenkomst was succesvol. 
Met de oud-voorzitters zijn we bezig geweest om stuken voor de almanak, die tijdens het 
lustrumjaar uitkomt, te schrijven. Deze worden doorgegeven aan het nieuwe bestuur. 
Ons afsluitende advies aan het nieuwe bestuur is om goed de semesterplanning in de 
gaten houden en de commissies laten weten dat er misschien geen ruimte is voor 
maandelijkse activiteiten om teleurstelling te voorkomen. 
 
Bestuursactiviteiten 
Rosa Sikkes is aan het woord. 
Wat betreft de bestuursactiviteiten zijn er enkele vaststaande en nieuwe activiteiten 
georganiseerd. Het Liftweekend en het Commissieweekend stonden bijvoorbeeld al vast 
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en zijn opnieuw georganiseerd. Er zijn drie nieuwe activiteiten bij gekomen. Als eerste 
was daar de Familiedag. Het leek ons leuk om deze opnieuw te organiseren, zoals het 
86ste bestuur al deed in 2016. Eerst was er een college van dr. Willem Melching en 
daarna een quiz. Ook was er een rondleiding door de Oudemanhuispoort en het Bushuis. 
We sloten de dag af met een feestelijke borrel in café de Jaren. Het was leuk voor de 
leden om de mogelijkheid te hebben om ouders de school en de studievereniging te laten 
zien. 
Ook hebben we een lezing georganiseerd door dr. Bart van der Boom. We hadden een 
zaal in UB gereserveerd, en hier kwam hij vertellen over zijn boek en was er ruimte voor 
vragen. Hier kamen veel nieuwe leden op af, wat ontzettend leuk was. 
Er was ook een informatieavond over bestuur zijn bij Kleio. Dit was leuk informeel en 
droeg bij bij de toegankelijkheid van het bestuur en gaf de sollicitanten de mogelijkheid 
om een goed beeld te krijgen van wat een bestuursjaar inhoudt. 
 

7. Financiën (zie bijlage: Jaarrealisatie 2017/2018) 
David Kabel is aan het woord. 
Vandaag presenteren we de realisatie van het afgelopen jaar. Het zijn de inkomsten en 
uitgaven afgezet tegen de begroting die wij hebben geschat aan het begin van het jaar.  
Er zijn enkele rode bedragen omdat deze cijfers nog niet bekend waren (van het 
Introductieweekend) toen deze begroting gepresenteerd werd. 
Er is ook nog geen geld van ALPHA end e UVA, maar dit is al wel toegezegd, dus het komt 
wel. Bij de lidmaatschappen en contributie is minder binnengekomen dan verwacht, 
omdat mensen het geld terugboeken en dan uitgeschreven worden als lid. Dit is goed 
gekomen met het geld van Atheneum dat meer werd. 
Voor de vaste lasten hebben we geen factuur van ASVA, dus deze gaat volgend jaar van 
de begroting af. 
Het betalen van het systeem voor het automatisch incasso wordt niet elk jaar geïnd, 
maar dit jaar bijvoorbeeld wel, dus dat staat er ook op. 
 
Voor de commissies is aan het begin van het jaar ook geld begroot en ingeschat. Dit geld 
is door sommige commissies opgemaakt en anderen niet. Het overige geld gaat naar de 
reserve en het lustrum. 
Ik wil graag alle penningmeesters van Kleio bedanken, niemand was onaardig. 
Rachel Meijers: ik dacht dat de Onco geld over had? 
David: dat is opgegaan bij de BBQ. 
Rachel: lijkt het nou alsof we dit geld eerder hebben opgemaakt? 
David: nee, je moet het anders lezen. 
Melle Koletzki: we maken geen geld aan ASVA over, dit is leuk, maar lopen we hier geen 
risico mee met het lidmaatschap? 
David: we zijn er zeker van dat we nog lid zijn, maar de zijn gewoon gestopt met 
contributie vragen. 
Rachel: we gebruiken ASVA toch nooit. 
Sarah Danner: klopt het dat er staat dat er geen geld binnen is gekomen met het 
eindfeest? 
David: ja dit klopt, er is verlies gedraaid op dit feest. 
Sarah: weet SES dit ook ? 
David: ja en we hebben met hen het verlies gedeeld. 
 

8. Statement Kascommissie 
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Hugo Kagie wordt naar voren gehaald. 
Hugo Kagie is aan het woord. 
Wij ondersteunen de penningmeester als er vragen zijn en checken de begroting en 
realisatie. Deze realisatie klopt en er is niks op aan te merken. De begroting van Roos 
klopt ook. 
We kijken niet alleen naar de huidige penningmeester, maar ook naar de begroting en de 
plannen van de nieuwe penningmeester. 
Alex Beekman: gaat al het spaargeld ook naar het lustrum? Gaat er dan volgend jaar 
minder gespaard worden, aangezien er nu €1.000 voor het lustrum gespaard is en het 
overige geld van de commissies hier ook heen gaat? 
David: elk jaar wordt er €1.000 gespaard voor het lustrum. Als er meer geld overblijft 
gaat het naar een dikker lustrum of om financiële problemen van Kleio op te lossen. Dit 
blijft hetzelfde aantal per jaar en kan alleen vergoot worden als er meer geld overblijft. 
 

9. Stemming jaarrealisatie 2017/2018 
Rosa legt de stemmingsprocedure uit. 
Tim Kauffman en Bart van Oostrom verlaten de zaal omdat zij zich onthouden van het 
stemmen. 
Er zijn 56 stemgerechtigden. 
Stemmen blanco: 0 
Stemmen voor: 56 
Stemmen tegen: 0 
De jaarrealisatie is aangenomen. 
 
Pauze om 19:03. 
Mara Werner heropent de vergadering om 19:18. 
 

10. Presentatie beleidsplan 89ste kandidaatsbestuur (zie bijlage: Beleidsplan 
89ste bestuur) 

Mara Werner is aan het woord. 
Wij gaan nu het beleidsplan van het 89ste bestuur presenteren. 
De focus dit jaar zal liggen op studie, toegankelijkheid en samenwerking, dat zijn onze 
speerpunten. Vragen hierover kunnen aan het einde gesteld worden. 
 
Het eerste speerpunt is studie. Hier willen wij Kleio meer gaan verbinden met 
Geschiedenis. Vorig jaar hebben we gemerkt dat dit het studiesucces kan bevorderen en 
denken we dat het een meer divers aantal leden zal aantrekken. Dit willen we 
bewerkstelligen door bijvoorbeeld studeren met Kleio uit te breiden en 
themaspreekuren organiseren. We denken nu aan een themaspreekuur voor de 
tentamens van de eerstejaars. Binnen het speerpunt studie valt ook het onderdeel 
‘toekomst’.  We willen ons richten op de toekomstperspectieven van 
Geschiedenisstudenten, dit kan namelijk nogal een lastige kwestie zijn. We gaan dit 
opnieuw doen in samenwerking met de Toekomstcommissie. Denk daarbij aan de 
Stageweek en de Beroependag. Ook gaan we ons richten op de nabije toekomst, met 
opnieuw een Buitenlandborrel, door aandacht te besteden aan masters, aan 
keuzevakken en de dingen die dichterbij liggen. We gaan de Buitenlandborrel eerder 
organiseren, namelijk waarschijnlijk in november, zodat deze nu voor de 
inschrijvingsdeadlines gaat vallen. 
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Het tweede speerpunt is toegankelijkheid: het 88ste bestuur heeft dit ook al ingevoerd en 
veel eerstejaars aangetrokken. Het levert een gezellige en transparante vereniging op. 
Wat we willen gaan doen: we willen proberen zo veel mogelijk voltallig aanwezig te zijn 
op activiteiten en om 21:00 uur op de borrel. Ook willen we twee ledenbijeenkomsten 
organiseren,  waarbij de agenda op Facebook zal verschijnen en er dan ook punten 
toegevoegd kunnen worden. We willen ook een enquête naar de leden opsturen zodat ze 
deze resultaten mee kunnen nemen naar het tweede halfjaar. Nu willen we meer 
inspelen op de wens van de leden van de leden en toegankelijkheid vergroten. 
Ons derde punt is samenwerking: samenwerking met de universiteit, met andere 
studieverenigingen en commissies onderling. Wat betreft de samenwerking met de UvA: 
we willen studeren met Kleio uitbreiden, bijlessen organiseren en via de UvA 
masterstudenten aantrekken. Wat betreft andere verenigingen: de Feestcommissie doet 
het al met het lustrum van Helios. Tot slot komt er ook samenwerking van de 
commissies onderling, dit kan handig zijn omdat er soms moeite is met de agenda die te 
vol is. 
Romane Voet: bij toegankelijkheid zei je dat je bij zo veel mogelijk aanwezig wilt zijn, 
zijn jullie dan ook bij alle reizen? 
Mara: het eerste halfjaar gaan we het proberen op alle activiteiten maar zijn we sowieso 
bij alle reizen. In het tweede halfjaar proberen we minstens twee bestuursleden te 
sturen. 
Floor Mafait: wat is Helios? 
Mara: de studievereniging voor Nederlands. We zijn nu een dochterverninging van hen 
en zij zijn jarig en willen een feest met ons organiseren. 
 
Borrel 
Joris van Dijk is aan het woord. 
We liggen momenteel in een breuk met de Havelaar. Afgelopen week hebben we bij café 
in de Buurt geborreld. We gaan nu naar café Cuba. Het is ruim, we kunnen er elke week 
heen en themaborrels doen. Het bier is €2,40. We doen nu een try out over of het klikt. 
We hopen dat jullie het vanavond ook leuk vinden. 
 
Sociale media 
Sara Verveer is aan het woord. 
We willen de Facebook-likepagina op dezelfde manier gebruiken als het 88ste bestuur. 
We zijn van plan om van nog meer activiteiten achteraf foto’s te plaatsen. We willen 
meer gebruik maken van polls op Facebook. Ook hebben we weer een Facebookgroep 
voor de eerstejaars gemaakt. We willen hen de mogelijkheid bieden om samenvattingen 
te delen en vragen te stellen over tentamens. 
Instagram willen we intensiever gebruiken om de volgersaantallen te vergoten. 
Instastories gaan boven Snapchat, want daar hebben we meer volgers. De Snapchat gaat 
weg. 
Website gaan we niet op grote schaal veranderen, deze is nog niet verouderd sinds het 
87ste bestuur, maar we gaan hem wel met enkele punten iets toegankelijker maken. 
 
Raad van Advies 
Mara Werner is aan het woord, 
De Raad van Advies is geen toezichtsorgaan, maar een adviesorgaan. Ik zal de leden van 
dit jaar introduceren, namelijk: Rosa Sikkes, Eefje Witvliet en Rachel Meijers nemen deel 
aan onze raad. 
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Sarah Danner: er wordt over het spreekuur heen gescrold, maar hoe gaan jullie de Kleio-
kamer gebruiken? 
Mara: de deur staat altijd open. Het spreekuur is zodat leden zich nog meer geroepen 
voelen om te komen, maar ze mogen altijd komen. 
Arthur Bruijn: waarom is er voor de RvA gekozen voor oud-bestuursleden en dan 
daarbij voor twee voorzitters? 
Mara: wij ervaren nu al (na het schrijven van het beleidsplan) dat een bestuursjaar vrij 
uniek is en oud-bestuursleden het het beste kunnen inschatten. Het is verder ook 
ondersteunend en zij kunnen ons, denken wij, het beste ondersteunen. 
 
SGN 
Joris van Dijk is aan het woord. 
Studenten Geschiedenis Nederland is een vereniging waarbij je de mogelijkheid hebt om 
onderling ideeën uit te wisselen en te delen en daarbij komt er begin april een SGN-dag 
(dit jaar Utrecht). Er komt ook een extra activiteit aan het einde van het jaar. 
 
Reizen 
Mara Werner is aan het woord. 
Kleio heeft een druk schema. De Battlefieldtour blijft bijvoorbeeld altijd. Er waren 
aanbevelingen bij KB-ALV en daarbij veel verschillende meningen. We kiezen daarom 
voor middenweg door een afwisseling in te voeren en de Toekomstcommissie een reis 
naar Brussel te laten organiseren in plaats van het Dagje-nachtje van de 
Onderwijscommissie. Deze Brusselreis past hierbij ook goed bij het speerpunt toekomst. 
Er waren ook telkens veel mensen bij de Toekomstcommissie activiteiten aanwezig dus 
het uitbreiden van een van hun activiteiten komt dat ook ten goede. 
Er komt een wisseling in de agenda. Het Dagje-nachtje is meestal in juni en het 
Liftweekend in april, we wisselen deze om zodat de Toekomstcommissie in april kan, 
want het is leuk om een unieke activiteit zoals liften aan het einde te doen en mooi weer 
kan het een nieuw karakter geven. 
Alex Beekman: is het beluit om de Toekomstcommissie deze invulling te geven met de 
hele commissie besproken? De persoon die dit het meeste wilde zit niet meer in de 
commissie? 
Merijn Collignon: ik heb het uitvoerig met Vincent Lageweg besproken. 
Devrim Aslan: de Filmreis gaat overigens sowieso niet naar Berlijn, er komt 
waarschijnlijk iets anders. 
Romane Voet: ik vindt het een goed idee om te liften in juni. 
 
Kunstgeschiedenis 
Mara Werner is aan het woord. 
Kunstgeschiedenis als onderdeel van onze studievereniging was een discussiepunt op de 
Halfjaarlijkse-ALV van het 88ste bestuur. Er kwam naar voren dat het raar is dat wij nog 
steeds onderdeel van Kunstgeschiedenis zijn maar niet leden van die studie hebben. Dit 
is een gegeven dat we met KANVAS hebben gesproken. KAVAS vertelde: de vereniging 
groeit, ze zitten nu in hun negende bestuursjaar. Ze staan goed op zichzelf. We hebben 
besloten om komende halfjaar onderzoek te doen naar wat het afschaffen van 
Kunstgeschiedenis van onze studievereniging inhoudt. Dit zal gepresenteerd worden bij 
het Halfjaarlijkse verslag zodat we er allemaal later geïnformeerd over kunnen 
stemmen. 
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Commissies 
Merijn Collignon is aan het woord. 
Het afgelopen studiejaar was een super goed georganiseerd jaar voor de commissies. 
Natuurlijk willen wij dit voortzetten zoals bij het 88ste bestuur en willen we hen 
bedanken: love you. 
Gelach in de zaal. 
We hebben een groot aantal enthousiaste commissies en willen de samenwerking tussen 
hen bevorderen door gerichte communicatie. Er komen twee voorzittersvergaderingen, 
twee individuele vergaderingen met de penningmeesters en een secretarisdiner. Ook 
komen er nieuwe leden gesprekken, we willen daarin peilen hoe ze het hebben: voelen 
ze zich welkom, snappen ze hun rol? De Commissaris Intern zal functioneren als 
communicatiemiddel om contact met hem te bevorderen. 
De sollicitatieperiode start vannacht. De sollicitaties voor de geen Introductiecommissie 
en de Reiscommissie openen later.  De KIFcommissie doet deze keer gewoon normaal 
mee met de andere commissies die hun sollicitaties openen. Er komt een 
Speeddateborrel op 26 september. Ook komt er een commissiedag en aan einde van het 
jaar een weekend om de commissieleden te bedanken. Er komt later in het jaar een 
negende commissie, de Lustrumcommissie. Daarover meer bij de Halfjaarlijkse-ALV. 
De beleidsplannen van de commissies: 
De Feestcommissie: ze willen de succesvolle lijn voortzetten. Verbeteren:  de Fecoshow. 
De Filmcommisie: zoekt naar een frisse blik, vooral door leden dit voor het eerste jaar bij 
de commissie komen. Dit komt de huidige bezetting ten goede. De Fico wil hun reis 
aanpassen en waarschijnlijk niet naar Berlijn, dit haalt namelijk het chaotische imago 
ervan weg. De commissie wil het aanpassen en is daar nu al bezig. 
De Introductiecommissie: het hoogtepunt was het Introductieweekend dat erg 
voorspoedig verliep. 
De KIFcommissie: wil meer aandacht geven aan het vatten van een gezamenlijke toon. 
Dit willen ze doen door gezamenlijke schrijfsessies te organiseren en terug te grijpen op 
oudere versies van het blad. 
De Kunstcommissie: De afgelopen twee reizen waren weer een succes. De Athenereis 
had bijvoorbeeld een dikke wachtrij. De deelname aan activiteiten was minder 
consequent. De commissie wil zich gaan richten op Toegankelijkheid en kwaliteit over 
kwantiteit. 
De Reiscommissie: de informele avond de formele avond zullen vanaf nu op dezelfde 
avond zij. Er komt een reis die meer out of the box is. 
De Onderwijscommissie: er zijn enige veranderingen hier. Er komt meer verbinding met 
onderwijs, ze gaan daarbij nauw met bestuur samenwerken, bijdragen aan studeren met 
Kleio of een spreekuur. Er komt geen Dagje-nachtje, maar meer borrels van de 
commissie. De rest van de oude planning gaat gewoon door. 
De Toekomstcommissie: draaiden een succesvol jaar maar ook zij hebben verbeter 
punten. Ze willen een betere invulling van het eerste halfjaar en de invulling van het 
tweede halfjaar versterken. 
De Lustrumcommissie: volgend jaar komt het 90ste bestuur. Deze commissie gaat dan 
over de extra activiteiten voor dit lustrumjaar. Er komen afgevaardigden uit alle 
commissies behalve Introductiecommissie, twee bestuursleden en een algemeen lid in 
de commissie. 
Arthur Bruijn: hoeveel algemene leden komen erin? 
Mara Werner: we zijn nog aan het brainstormen hierover, maar dit komt ook ter sprake 
op de ledenbijeenkomst. 
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Daan Plaizier: waarom gaat de Introductiecommissie niet in de Lustrumcommissie? 
Mara: die slaapt dan. 
Julian: wat is het programma van de commissie ongeveer? Hoeveel gaan ze doen? 
Mara: de invulling is nog aan hen. 
 
Bestuursactiviteiten 
Mara Werner is aan het woord. 
Dit jaar staat op de planning nu al wat betreft activiteiten georganiseerd door het 
bestuur: de Speedateborrel, de Battelfieldtour naar Verdun en bijvoorbeeld Studeren 
met Kleio (wat uitgebreid zal worden). Kleio aan tafel komt weer terug. Dit is een 
activiteit waar leden voor elkaar gaan koken. Het bestuur wil zich gaan inzetten voor 
een ondersteunende rol bij de commissies die samenwerken. Ook willen we de 
Toekomstcommissie ondersteunen bij het organiseren van de Brusselreis. 
Melle Koletzki: waarom komt Kleio aan tafel terug? 
Mara: het leek ons bij de overdracht een leuke aanvulling. 
Melle: het animo lag de afgelopen keren wel erg laag. 
Mara: we stellen daarom voor dat je je kunt aanmelden in duo’s en dan samen ga gaan 
koken. 
 

11. Financiën (zie bijlage: Begroting 2018/2019) 
Roos van Bommel is aan het woord. 
The moment you have all been waiting for! We gaan niet alle individuele punten langs, 
deze kon je op de site lezen. 
Dit jaar zijn de inkomsten lager. Er is een daling in de eerstejaars lidmaatschappen. Dat 
komt uit op een bedrag van lidmaatschapsinkomensten van €5210. Dit wordt aangevuld 
met €80 van atheneum. De inkomsten gaan onder andere naar de vaste lasten. Alleen 
ASVA ontbreekt want geen daarvan ontvingen we factuur. Het is 12,50 dus is te overzien 
als deze nog komt. 
Budgetverdeling van de commissies: er zijn minder inkomsten door de minder 
eerstejaars leden. Geen vooruitzicht dat er minder (kwaliteit) activiteiten komen. 
De Feestcommissie krijgt minder want deze draait altijd winst wat dan gaat dan naar de 
BBQ. 
De Filmcommissie krijgt ook minder, maar kunnen bij Alpha subsidie aanvragen. 
De Introductiecommissie moet meer inleveren dan de Filmcommissie omdat ze maar 
één activiteit hebben. We willen het de prijs voor het Introductieweekend laag houden, 
want het moet toegankelijk blijven voor eerstejaars, dus gaan we ze wel geld geven. 
De KIFcommissie gaat altijd in overleg met Romane want ze hebben geen 
penningmeester. DeKIF heeft vorig jaar geen kosten gemaakt, ze hebben dus geen 
budget nodig, maar kunnen altijd nog terugvallen op de reserve. 
De Kunstcommissie krijgt €200 minder. Wel krijgen ze het hoogste commissiebudget, 
want ze organiseren twee reizen en veel activiteiten door het jaar heen. Ook de 
Kunstcommissie kan nog subsidie erbij krijgen. 
De Onderwijscommissie krijgt €100 minder want ze organiseren dit jaar geen Dagje-
nachtje, maar ook deze commissie kan subsidie aanvragen bij Alpha. 
De Reiscommissie heeft ook ingeleverd. Vorig jaar was er een restitutie van €30 per 
persoon, dus er is geen angst dat ze tekort komen. Zijn kunnen ook op subsidie van AUF 
rekenen. 
De Toekomstcommissie krijgt ook iets minder, maar heeft nog steeds veel want ze 
organiseren een nieuwe reis. Zij kunnen ook UvA en Alpha subsidie krijgen. 
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Het bestuur krijgt ook €200 minder. Ze hebben nog steeds het grootste budget. Het 
bestuur geeft veel uit aan activiteiten en spullen die niet terugkomen in kosten (zoals 
eten op een ALV bijvoorbeeld) en moet daarom dus genoeg krijgen. 
Reserve is ongeveer gelijk omdat de KIF geld geeft opgegeven. 
Dan hebben we zoals elkaar jaar €1000 gespaard voor het lustrum. 
Zijn er vragen? 
Ruben Braamse: is het niet gek dat er twijfel bestaat dat Kunstgeschiedenis weg gaat, 
maar de Kucie het meeste geld krijgt? 
Roos: het bestuur gaat het alleen nog onderzoeken (aftastende periode) plus de 
commissie is nog steeds heel succesvol en veel weet veel leden aan te trekken. 
Romane Voet: juist omdat Kunstgeschiedenis een minder grote rol speelt is het een goed 
idee dat de Kucie veel budget krijgt, omdat veel Geschiedenisstudenten een 
Kunstgeschiedenis interesse hebben. 
Lucie van Hulst: de Reisco heeft minder budget gekregen omdat er veel restitutie was, 
maar de reis was ook een stuk duurder. Deze was uiteindelijk precies het bedrag dat de 
reis kostte, we speelde quitte. Heeft dit geen invloed op de bezuinigingen? 
Roos: dat zie ik als geen probleem, want de Reisco kan beroep doen fondsen. 
David Kabel: de restitutie was hoger dan de budgetvermindering. Er wordt ook niet veel 
geld afgenomen. De oorspronkelijke prijs van de reis kan gewoon gehanteerd worden 
met deze verandering, maak je geen zorgen. 
Alex Beekman: onder inkomsten en uitgaven staat een ander bedrag. 
Roos: de correcte is die van de budgetverdeling en dit is de reserve van vorig jaar. 
Merijn Hermens: de Reisco heeft precies €30 gekregen en teruggekregen, maar we 
kregen wel heel veel geld van AUF. Dit jaar willen we wel iets anders, dat gaat meer 
kosten en we kregen echt veel meer van AUF. Dat kan een aanzienlijk verschil zin. 
Roos: het is €150 minder, dat is €3 per persoon minder. 
Merijn: maar het is wel omdat AUF meer geld gaf, vergeet dat niet. 
Hugo Kagie: ik zat ook ooit in de Reisco en met dit budget van €300 kwamen we toen 
ook prima uit. Het verschil is ook echt heel weinig. 
 

12. Stemming begroting 2018/2019 
Rosa Sikkes is aan het woord. 
De begroting van het nieuwe jaar moet worden ingestemd. 
Rosa legt de stemprocedure uit. 
Alex Beekman: er mist €40. 
Hugo Kagie: zie hiervoor. 
Er wordt gestemd. Het totaal aantal aanwezigen dat stemgerechtigd is op dit moment is 

70. 

Stemmen voor: 69 

Stemmen blanco: 1 

Stemmen tegen: 0 

De begroting van 2018-2019 is aangenomen. 
 

13. Stemming Kascommissie 2018/2019 
De Kascommissie zal van leden wisselen. Hugo Kagie blijft nog een jaar in de commissie 
en David Kabel komt erbij. 
Er wordt gestemd. Het totaal aantal aanwezigen dat stemgerechtigd is op dit moment is 
70. 

Stemmen voor: 69 
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Stemmen blanco: 0 

Stemmen tegen: 1 

De Kascommissie 2018-2019 is aangenomen. 

 
14. Inslaan 89ste kandidaatsbestuur 

In juni zijn ze al officieel ingestemd als Kandidaatsbestuur, de begroting is al 
goedgekeurd en het beleidsplan is gepresenteerd. Dat betekend dat ik nog maar één ding 
hoeft te doen en dat is ze inslaan als officieel bestuur. Dus lieve Mara, Sara, Roos, Merijn 
en Joris: ontzettend veel succes aankomend jaar, wij hebben al het vertrouwen in jullie 
en weten dat er een topjaar te wachten staat waar jullie zo van gaan genieten. Heel veel 
succes. Het is een goed teken dat er al zo veel eerstejaars op de ALV zijn gekomen, dat 
toont denk ik alleen maar dat jullie heel veel support hebben en nogmaals; we hebben al 
het vertrouwen in jullie. Dan wil ik jullie bij deze inslaan als officieel het 89ste bestuur 
van Kleio. 
Applaus uit de zaal. 
 

15. Dechargeren 88ste bestuur 
Mara Werner is aan het woord. 
We willen je heel erg bedanken voor je mooie praatje Roos. Dan is er nu sprake van een 
dubbel bestuur, zoals je kunt zien zijn er nu tien mensen met dit mooie colbert aan. 
Daarom wil ik het 88ste bestuur heel erg bedanken voor hun toewijding, harde werken 
en inzet het afgelopen jaar. Ik denk dat ik sowieso namens ons alle vijf en namens een 
heel groot deel in deze zaal kan spreken, als ik zeg dat ik jullie heel erg ga missen. Dan 
wil ik bij deze het 88ste bestuur dechargeren. 
Applaus vanuit de zaal.  
 

16. Stemming erelidmaatschap 88ste bestuur 
Mara legt de stemprocedure uit. Er wordt gestemd. Het totaal aantal aanwezigen dat 

stemgerechtigd is op dit moment is 70. 

Stemmen voor: 69 
Stemmen blanco: 0 

Stemmen tegen: 1 

Het 88ste bestuur is aangenomen als ereleden. 

 
17. W.V.T.T.K. 

Er is niks ter tafel gekomen. 
 

18. Rondvraag en afsluiting 
Het 88ste bestuur: veel succes! 
Rachel Meijers: bedankt lief 88ste! 
Niki: veel succes! 
Arthur, Daan Plaizier, Daan Krol en Jonas Guigonnat: succes! 
Julian Tiggeloven: sorry dat ik te laat was. 


