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De studievereniging voor geschiedenis en kunstgeschiedenis van de Universiteit van Amsterdam, 
Kleio, is in onze optiek een goed functionerende vereniging waar zaken over het algemeen prima 
geregeld zijn. Het is een levendige vereniging, met een prima actief ledenbestand en een gezonde 
financiële situatie. Mede dankzij de onophoudelijke inzet van het jaarlijks gekozen, zeer enthousiaste 
bestuur functioneert alles naar behoren. Er zijn echter een paar aspecten die beter kunnen. Om de 
discussie hierover te openen sturen wij deze brief in met punten die in onze optiek meer aandacht 
zouden verdienen. Het gaat daarbij kortgezegd om 1) de toekomstgerichtheid van de vereniging; 2) 
het commissiebeleid en de daarbij behorende activiteiten; 3) het bestuur; 4) de reisjes van de 
vereniging.  
 
Bij al deze thema’s zal een korte beschrijving gegeven worden van de huidige stand van zaken, 
problematische aspecten incluis, en een paar korte suggesties om het beleid te verbeteren.  
 
1) De toekomstgerichtheid van de vereniging. 
 
Op het moment is bij de vereniging de toekomstvisie beperkt. Dit komt door de organisatiestructuur 
die de vereniging heeft. Door het jaarlijks kiezen van nieuwe bestuursleden ligt de focus van elk 
bestuur (in principe de uitvoerende macht binnen de vereniging) bij een enkel jaar, lopende van 
september tot september, met (logischerwijs) een verminderde activiteit gedurende de 
zomermaanden. Door deze structuur ligt de primaire focus van elk bestuur op het desbetreffende 
jaar tot een goed einde te brengen. Door deze focus ligt de langere termijn bij elk bestuur minder in 
het vizier. Dit is zonde. Om een structurele verbetering van de vereniging door te kunnen voeren 
moet de visie van de vereniging, naast het huidige bestuursjaar, ook op de daaropvolgende jaren 
liggen. Dat houdt in dat er actiever beleid moet zijn gericht op de komende jaren. 
 
Begrijpelijkerwijs heeft een enkel bestuur het druk, waardoor deze toekomstgerichtheid er nog wel 
eens bij in kan schieten. Daarom doen wij de volgende voorstellen, die zowel complementair als 
onafhankelijk van elkaar kunnen worden ingevoerd. 
 

- Bestuursleden bekleden langer hun functie. Door een bestuursfunctie bijvoorbeeld 
anderhalf jaar te laten duren ligt de focus van elk bestuurslid automatisch op een langere 
termijn dan dat nu het geval is.  

- Elke drie jaar stelt de ALV een charter op waarin de kerntaken van de elkaar opvolgende 
besturen vastgelegd worden. Deze kerntaken zijn primair op de toekomst gericht. Enkele 
voorbeelden hiervan zijn: meer actieve leden in algemene zin; meer actieve 
kunstgeschiedenisleden; de band met kunstgeschiedenis verbreken; vooruitblikken op 
een aankomend lustrum, etc. Elk bestuur dient bij aantreden concrete punten in te 
dienen waarmee zij denken de punten uit de charter te kunnen nastreven. 

- Er komt een onafhankelijke raad van toezicht die bijhoudt of het bestuur de punten uit 
de charter nastreeft. Zij zullen een halfjaarlijkse evaluatie houden bij elke ALV. Deze raad 
bestaat in principe uit enkele actieve leden die zich voor meerdere jaren aan de raad 
committeren. Ook het plaatsnemen in deze raad zal beloond worden met een 
erelidmaatschap, waarmee de ALV per raadslid moet instemmen. Leden van de raad van 
toezicht dienen door het bestuur aangedragen te worden en moeten door de ALV met 
een meerderheid van de stemmen bevestigd worden. 



- De handelingsvrijheid die het bestuur verliest door de verantwoording aan de raad van 
toezicht wordt gecompenseerd door algehele, vrije beleidsmogelijkheden in algemene 
zin. De raad van toezicht gaat in principe niet inhoudelijk over de beleidskeuzes. Mocht 
de raad noodzakelijkerwijs toch een drang voelen om inhoudelijke aanpassingen op het 
beleid van het bestuur te verrichten, dan dienen die aanpassingen op de ALV met 
tweederde meerderheid aangenomen te worden. De uitvoerende taak van het 
beleidsplan ligt in principe bij het bestuur. 

 
2) Het commissiebeleid en de daarbij behorende activiteiten. 
 
Het feit dat de opeenvolgende besturen niet primair gefocust zijn op de toekomst van de vereniging 
wil niet zeggen dat daar helemaal niets mee gedaan wordt. Wij constateren dat de laatste drie 
besturen allemaal een bepaalde drang hadden tot het creëren van een zekere nalatenschap. Dit was 
bij het 85e bestuur het oprichten van de lustrumcommissie voor een succesvol lustrumjaar, bij het 
86e bestuur het oprichten van de introductiecommissie en bij het 87e bestuur de oprichting van de 
Kif-commissie. Deze groei aan commissies dient in toom te worden gehouden, aangezien er volgend 
jaar (als de aanbevelingen van de vorige lustrumcommissie worden opgevolgd en een 
anderhalfjaarlijkse lustrumcommissie wordt opgericht) nog een commissie bij komt. Kleio zal dan 9 
commissies tellen, een hoog aantal.  

In theorie hoeft dit aantal commissies niet problematisch te zijn, op voorwaarde dat de aanwas 
van nieuwe commissieleden groot genoeg is om de uitstroom te compenseren. Afgelopen jaar is uit 
de hoeveelheid sollicitaties voor commissies gebleken dat het voor sommige commissies lastig was 
om de uitstroom aan commissieleden te compenseren. Omdat het commissiebeleid van de 
vereniging op een hoog aantal actieve leden geconcentreerd is heeft dat onherroepelijk gevolgen 
voor jaren waarin er weinig nieuwe actieve leden zijn. Commissies zullen dan worden opgeheven, 
waarmee kennis en activiteit verloren gaat. Dit is zonde voor de vereniging.  

Ten tweede is het zo dat er naast (te) veel commissies er ook commissies zijn die inhoudelijk 
gezien veel overlap met elkaar vertonen. De ervaring leert dat deze commissies al naargelang het 
jaar vordert moeite hebben om hun activiteiten vol te krijgen. Tevens is het zo dat het aanbod aan 
activiteiten vooral gefocust is op continuïteit in plaats van vernieuwing. Om de commissiestructuur 
toekomstbestendig te maken doen wij de volgende voorstellen: 

 
- De introductiecommissie dient opgeheven te worden. Het feit dat deze commissie maar 

een half jaar actief laat al zien dat het bestaansrecht voor deze commissie minder groot 
is dan bij andere commissies. Dat betekent niet dat de activiteiten die de 
introductiecommissie organiseert opgeheven moeten worden. De activiteiten zouden 
door een hervormde onderwijscommissie (zie punt 3) prima opgevangen kunnen 
worden. 

- De Kif-commissie dient in aantal leden gereduceerd worden. De commissie is nu 
bijzonder groot en om een gezonde en productieve commissie te creëren zal het aantal 
vaste commissieleden teruggebracht moeten worden naar vier. Deze leden zijn de vaste 
kern van de commissie en vervullen de functie van hoofdredacteur, eindredacteur en 
twee algemene leden. Om het verlies aan mankracht te compenseren en een gestage 
stroom aan inhoudelijke artikelen te waarborgen wordt in elke andere commissie een 
algemeen lig omgedoopt tot Kif-lid. Dit commissielid zal zorgen dat de Kif-commissie na 
elke activiteit een vorm van verslag toegestuurd krijgt. Deze functie binnen de bestaande 
commissies kan elk jaar of elke Kif rouleren, waardoor er een gevarieerd aanbod aan 
verslagen ontstaat. 

- Een alternatieve hervorming van de Kif-commissie zou het volgende betreffen, waarbij 
het reduceren van het aantal leden  in de commissie centraal blijft staan: wij zouden 
willen voorstellen dat de twee algemene leden van de kif-commissie de taak krijgen om 
mensen te motiveren als gastschrijver op te treden. Dit kunnen eventueel leden van 



andere commissies zijn maar niet per definitie en ook niet altijd dezelfde persoon. Hierbij 
is er dus geen spraken van vaste Kif-leden in reeds bestaande commissies. 

- De onderwijscommissie dient hervormd te worden. Deze commissie vertoont in soort 
activiteiten een grote overlap met de kunstcommissie. Daarbij is de primaire taak van de 
onderwijscommissie – onderwijs – niet altijd even zichtbaar. De commissie moet zich dan 
ook meer op die taak focussen. Dit kan zij doen door de activiteiten van de wegvallende 
introductiecommissie over te nemen, zoals de aan onderwijs gerelateerde bachelor- en 
matchingdagen. Eveneens kan het fenomeen studeren met Kleio een impuls krijgen als de 
onderwijscommissie deze taak overneemt. Die commissie kan er voor zorgen dat dit 
fenomeen uitgebreid wordt en aantrekkelijker voor een breder palet aan leden, zowel 
actief als niet-actief. Ook kan er op die manier gekeken worden naar de mogelijkheid om 
lezingen en debatmiddagen te organiseren. Overigens is het zo dat succesnummers als 
het kroegcollege uiteraard behouden kunnen blijven. 

- Doordat met de hervorming van de onderwijscommissie een aantal activiteiten weg zal 
vallen kan de kunstcommissie met een lid worden uitgebreid, zodat zij een deel van het 
huidige takenpakket van de onderwijscommissie kan overnemen.  

 
Om het aantal activiteiten vernieuwend en gevarieerd te houden doen wij de volgende voorstellen: 
 

- Er dient een globale jaarplanning komen waarin het aantal activiteiten per maand per 
commissie vaststaat. Dit om het aantal activiteiten evenredig over het jaar te verspreiden 
en ongecontroleerde activiteitengroei of -krimp tegen te gaan. 

- De commissies dienen in de maand september de data voor hun vaste reisjes aandragen 
zodat leden hierop in kunnen spelen (hier bij paragraaf 4 meer over). 

- Enkele commissies zijn gebaat bij een continu, stabiel activiteitenaanbod over meerdere 
jaren. Denk hierbij aan de toekomstcommissie, de feestcommissie, de reiscommissie en 
de Kif-commissie. Om echter de variëteit in activiteiten te waarborgen vraagt dat van 
enkele andere commissies een extra inspanning. De kunstcommissie, filmcommissie en 
onderwijscommissie mogen slechts een paar (2-4) succesnummers van het voorgaande 
jaar herhalen in het nieuwe jaar. De ervaring leert dat nieuwe activiteiten doorgaans 
(niet altijd) meer leden trekken. Bovendien zijn ouderejaars op deze manier sneller 
geneigd om deel te nemen aan activiteiten en ontstaat er een gevarieerder ledenbestand 
dat actief deelneemt. 

 
3) Het bestuur. 
 
Zoals al eerder aangeven hebben ondergetekenden respect en begrip voor de tomeloze inzet van elk 
bestuur. De besturen committeren zich voor een jaar aan Kleio en doen dat doorgaans met verve en 
enthousiasme. Toch zijn ook hier verbeterpunten waar te nemen. Het gaat dan met name over de 
bestuurssollicitaties en het aannemen van het nieuwe bestuur. Daarbij zijn de afgelopen jaren een 
paar tendensen zichtbaar. Allereerst ontberen de sollicitaties elke vorm van transparantie. De reden 
hiervoor blijft doorgaans onduidelijk. Ten tweede is de onpartijdigheid van de sollicitatieprocedure 
niet gewaarborgd. Ten derde wordt het kandidaatsbestuur geaccepteerd door de ALV met weinig 
constructieve weerstand of kritische opmerkingen. In de afgelopen drie jaar was er slechts 1 
tegenstem bij de overdrachts-ALV. Door deze ontstane status quo ligt de daadwerkelijke macht 
binnen Kleio bij het bestuur (in principe de uitvoerende macht), in plaats van bij de ALV (in theorie 
het machtigste orgaan binnen de vereniging). Door het gebrek aan transparantie is de ALV 
vleugellam. Om een betere procedure omtrent de inauguratie van besturen te bewerkstelligen doen 
wij de volgende voorstellen: 
 

- Allereerst willen wij de aanbeveling doen om voortaan te werken met een 
sollicitatiecommissie die de taak een nieuw bestuur te vormen van het zittende bestuur 



overneemt. Dit om volledige onpartijdigheid te bewerkstelligen en de mogelijkheid van 
vriendjespolitiek weg te nemen. 

- De sollicitatiecommissie zal worden gevormd door een lid van het zittende bestuur en 
van het voorgaande bestuur, die de kandidaten zullen testen op kwaliteiten die vereist 
zijn voor het bestuursjaar, en een algemeen Kleio-lid en een niet-lid. Zij zullen waken 
voor de genoemde vriendjespolitiek. Het algemene Kleio-lid en de persoon die geen lid 
is van de vereniging kunnen door (bijvoorbeeld) de raad van toezicht aangesteld 
worden. Dit zou echter ook door de raad van advies of de voorzittersvergadering 
kunnen worden gedaan. 

- Vervolgens dient met het openbaar maken van de stukken voor de ALV aan het begin 
van het studiejaar bekend te worden gemaakt wie in het voorgaande jaar gesolliciteerd 
hebben voor het bestuur. Hiermee krijgt de ALV een gedegen kans om de 
bestuursafvaardiging op waarde te schatten.  

- Bij de bestuursafvaardiging moet in een korte pitch worden aangegeven op basis van 
welke concrete punten iemand gekozen is. Antwoorden in de trant van ‘Hij/zij/het past 
het best in het team’ volstaan daarbij niet. Er moeten concrete punten zijn waarop de 
ALV kan beoordelen of iemand competent genoeg is. Deze punten kunnen door de 
bestuursafvaardiging uit de sollicitatiecommissie aangedragen worden.  

- Voor de personen die zijn afgewezen hoeft geen verklaring te worden aangedragen, 
maar het moet een vast agendapunt op de ALV worden dat zij hun afwijzing kunnen 
aanvechten. De ALV kan op basis daarvan besluiten het kandidaatslid te vervangen door 
de afgewezene. Voorwaarde hiervoor is wel dat de afgewezene gesolliciteerd heeft. Een 
algemeen lid mag niet zomaar ter plekke een sollicitatie indienen.  

- Elk kandidaatsbestuurslid moet afzonderlijk geaccepteerd worden door de ALV. De 
huidige structuur waarin het hele kandidaatsbestuur wordt aangenomen of verworpen 
is hoogst problematisch. Als 80% van het bestuur competent geacht wordt door de ALV 
moet de ALV de mogelijkheid hebben om een enkel persoon weg te kunnen stemmen 
om vervolgens daar ter plekke een alternatief voor aan te dragen.  

- Een alternatief bestuurslid wordt aangenomen als de ALV met meerderheid zowel voor 
verwerping van het kandidaatsbestuurslid stemt, als acceptatie van het alternatieve lid. 
Zodra voor één van beide geen meerderheid is blijft het kandidaatsbestuurslid op haar 
positie. 

- Zodra er meerdere alternatieve bestuursleden door de ALV worden aangedragen zal er 
een stemming naar Amerikaans model worden gehouden. Daarbij stemt de ALV eerst 
over welke kandidaat zij aandraagt, waarbij degene met de meeste stemmen wint. 
Vervolgens zal een stemming worden gehouden tussen het kandidaatsbestuurslid en 
het alternatieve bestuurslid. Daarbij is de bovenstaande stemregel (punt 5) van 
toepassing. 

- Het bestuur en het kandidaatsbestuur, inclusief het eventueel alternatief aangedragen 
bestuurslid hebben geen stemrecht als het op de acceptatie of verwerping van het 
bestuur gaat. 

- Er moeten verschillende jaarlagen in het kandidaatsbestuur vertegenwoordigd zijn. Dit 
strekt zich idealiter van tweede- tot vijfdejaars, maar indien geen kandidaten van 
hogere leerjaren zich aanbieden kan daarvan afgeweken worden. Mochten zich louter 
tweede- en of derdejaars zich aanbieden kan ook actief gelobbyd worden bij 
hogerejaars. Dit voor  een gezonde balans van innovatie, creativiteit, ambitie, misplaats 
UvA-optimisme en realiteitszin.  

 
4) Reisjes.  
 
Kleio staat bekend om haar reisjes, althans, dat wordt verteld op de bachelor- en matchingdagen van 
de UvA. Met deze reisjes heeft de vereniging een troef in handen ten opzichte van andere 



verenigingen (bijvoorbeeld Kanvas). Het is dan ook zeker niet verkeerd dat er een breed aanbod van 
reisjes is. Voor het grootste gedeelte stellen wij voor om de reisjes te behouden zoals zij zijn, op een 
paar kleine opmerkingen na.  
 

- Per reis dienen er in een witboek elementen te staan die de reis onderscheiden van 
andere reisjes binnen Kleio. Veel reisjes hebben momenteel al een concept dat ze 
onderscheid van andere reisjes, maar om eenheidsworsten te voorkomen dient er 
gefocust te worden op concrete elementen. De commissaris intern is hiervan de 
waakhond.  

- De Grote Reis gaat naar drie kleine, of twee grote steden waarvan het 
waarschijnlijkheidsgehalte dat mensen daar komen klein tot minimaal is. 

- Het dagje-nachtje van de Onderwijscommissie wordt uitsluitend een lustrumactiviteit. 
- Omdat de Berlijnreis zich altijd op dezelfde plek afspeelt moet er een gevarieerder 

aanbod aan activiteiten aan de leden voorschotelen worden om eentonigheid te 
voorkomen. Denk hier bijvoorbeeld aan een opzet zoals die ook bij de Battlefieldtour 
geldt. De commissaris intern is hiervan de waakhond. 

- Leden moeten via de ALV de mogelijkheid kunnen krijgen om randvoorwaarden te 
stellen. Denk hierbij bij de Grote Reis aan de minimumhoeveelheid vrije tijd, het aantal 
steden of het aantal dagen. Deze randvoorwaarden moeten door minstens tien actieve 
leden ingediend worden en met een meerderheid op de ALV worden aangenomen.  

 
Tot slot: 
 
Omdat wij als actieve leden begaan zijn met de vereniging doen wij deze aanbevelingen aan het 
huidige en komende bestuur. Het lijkt ons inziens verstandig dat het bestuur deze voorstellen ter 
kennis neemt en op de volgende, tussentijdse ALV haar licht over deze punten doet schijnen. Ook 
kunnen eventuele voorstellen door het bestuur direct worden overgenomen en in stemming worden 
gebracht, op voorwaarde dat ondergetekenden er inhoudelijk mee akkoord.  
 
Wij zijn ons er terdege van bewust dat misschien niet elk aangedragen punt even praktisch 
uitvoerbaar is, noch even wenselijk zou kunnen zijn. Wij dragen deze punten echter wel aan om, 
zoals in de inleiding aangegeven, de discussie hierover te openen. 
 
 
 
Alex Beekman en Vincent Lageweg. 


