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Voorstel aanpassing Huishoudelijk Reglement 88ste bestuur 
 

Betalingsverplichting 
Artikel 14 
Precies een jaar geleden hebben onze voorgangers van het 87ste bestuur een wijziging van 
het Huishoudelijk Reglement (HR) doorgevoerd op de Halfjaarlijkse ALV. Deze wijziging ging 
over het opleggen van een betalingsverplichting aan deelnemers van reizen van Kleio die op 
de wachtlijst zijn gekomen. Deze verandering is toentertijd ingestemd. 
Dit jaar hebben wij ons opnieuw gebogen over het huidige Huishoudelijk Reglement en 
ontdekten wij enkele tegenstrijdigheden in het artikel dat vorig jaar is aangepast. Artikel 14 
van het HR volgt hieronder. 
NB: het dikgedrukte onderdeel is de zin die vorig jaar is toegevoegd. 
 
Artikel 14 

1. Personen die zich opgeven voor een activiteit, gaan daarmee een 
betalingsverplichting aan. 

2. Indien personen niet worden geselecteerd of op de wachtlijst komen, vervalt de 
betalingsverplichting. 

3. Personen kunnen zich schriftelijk afmelden binnen een door het bestuur of de 
commissie te stellen termijn. Indien zij zich binnen deze termijn schriftelijk afmelden, 
vervalt de betalingsverplichting. 

4. Het bestuur of de commissie stuurt een ontvangstbevestiging van de afmelding. 
5. Indien er afmeldingen zijn, worden de vrijgekomen plekken in principe volgens de 

selectiecriteria en vanuit de wachtlijst opgevuld. 
6. Indien er geen personen op de wachtlijst staan, is de afmeldende deelnemer 

verantwoordelijk voor het vinden van vervanging. Hij mag daarbij rekenen op steun 
van het bestuur of de commissie. 

7. Indien een deelnemer zich na de door het bestuur of de commissie gestelde 
afmeldtermijn afmeldt, blijft de betalingsverplichting bestaan. Indien personen die 
op de wachtlijst staan zich niet binnen de gestelde afmeldtermijn afmelden, krijgen 
zij een betalingsverplichting, mits de personen op de wachtlijst hiervan schriftelijk 
op de hoogte zijn gesteld. Indien de deelnemer een betalende vervanger vindt, 
vervalt de betalingsverplichting. Het bestuur kan de gevonden vervanger weigeren 
indien deze niet geschikt is. 

 
Lid 2 en 7 spreken elkaar direct tegen, waarbij de betalingsverplichting voor personen op de 
wachtlijst in lid 2 vervalt en vervolgens in lid 7 weer terug wordt gehaald. 
 
Op de Halfjaarlijkse-ALV op 13 februari 2018 zouden wij graag enkele herschrijvingen willen 
voorstellen over artikel 14. De inhoud blijft nagenoeg gelijk aan de intentie die het vorige 
bestuur had, maar wij willen het graag anders verwoorden. Wel stellen wij voor om 
personen op de wachtlijst voorrang te geven als een geplaatste deelnemer zich afmeldt en 
vervanging aan het zoeken is. 
Hieronder volgt ons voorstel voor het herziene artikel 14. 
NB: de dikgedrukte onderdelen zijn de zinnen die wij voorstellen om te veranderen. 
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Artikel 14 
1. Personen die zich opgeven voor een activiteit, gaan daarmee een 

betalingsverplichting aan. 
2. Geplaatste deelnemers en personen op de wachtlijst kunnen zich schriftelijk 

afmelden binnen een door het bestuur of de commissie te stellen termijn. Indien zij 
zich binnen deze termijn schriftelijk afmelden, vervalt de betalingsverplichting. 

3. Het bestuur of de commissie stuurt een ontvangstbevestiging van de afmelding. 
4. Indien er afmeldingen zijn, worden de vrijgekomen plekken volgens de 

selectiecriteria en vanuit de wachtlijst opgevuld. 
5. Indien een persoon op de wachtlijst staat na de plaatsingsprocedure, zich niet heeft 

afgemeld van de wachtlijst binnen de door het bestuur of commissie gestelde 
termijn en er plek vrijkomt op de deelnemerslijst, ontstaat er een 
betalingsverplichting voor deze persoon. 

6. Indien de afmeldtermijn is verstreken en een deelnemer zich afmeldt, blijft zijn 
betalingsverplichting bestaan. Deze betalingsverplichting vervalt indien er 
vervanging gevonden is, waarbij de personen op de wachtlijst voorrang hebben om 
benaderd te worden. 

 

Sollicitatiecommissie 
Voor het aandragen van een nieuw bestuur stellen wij voor om een speciale commissie op te 

zetten: de sollicitatiecommissie. Wij stellen het volgende artikel voor om de 

sollicitatiecommissie te definiëren: 

Na artikel 18 komt er een nieuwe kop: 

Bestuurswisselingen 

Artikel 19 

1. Met ingang van academisch jaar 2018-2019 zet het zittende bestuur jaarlijks een 

commissie op voor het voordragen van een nieuw bestuur, genaamd de 

sollicitatiecommissie. 

2. De sollicitatiecommissie bestaat uit twee leden uit het zittende bestuur, één oud-

bestuurslid van Kleio, één zittend bestuurslid van een willekeurige andere 

studievereniging van de Universiteit van Amsterdam (hierna te noemen “extern 

bestuurslid”) en één algemeen lid van Kleio. 

3. Het zittende bestuur is autonoom omtrent de voordracht van de afvaardiging uit het 

zittende bestuur voor de sollicitatiecommissie. 

4. Het zittende bestuur draagt een oud-bestuurslid van Kleio voor de 

sollicitatiecommissie voor aan de ALV. De ALV stemt over de voordacht en plaatsing 

van het sollicitatiecommissielid. Bij afwijzing zal het zittende bestuur een nieuw oud-

bestuurslid aandragen en wordt er opnieuw gestemd. 

5. Het zittende bestuur draagt een extern bestuurslid voor de sollicitatiecommissie voor 

aan de ALV. De ALV stemt over de voordacht en plaatsing van het 

sollicitatiecommissielid. Bij afwijzing zal het zittende bestuur een nieuw extern 

bestuurslid aandragen en wordt er opnieuw gestemd. 

6. Alle leden van Kleio kunnen een sollicitatiebrief sturen naar het zittende bestuur, 

binnen een door hen gestelde termijn, om te solliciteren voor de functie van 

algemeen lid binnen de sollicitatiecommissie. Het zittende bestuur zal een 
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voorselectie maken naar aanleiding van de ingezonden sollicitatiebrieven. Uit deze 

voorselectie wordt vervolgens door loting bepaald welk algemeen lid in de 

sollicitatiecommissie komt. 

7. Uitgesloten voor de sollicitatie voor de positie van algemeen lid binnen de 

sollicitatiecommissie zijn: oud-bestuursleden van Kleio, zittende bestuursleden van 

Kleio en sollicitanten voor het nieuwste bestuur van Kleio. 

8. De sollicitatiecommissie heeft als doel het voordragen van een nieuw bestuur naar 

aanleiding van sollicitaties voor dergelijke posities en handelt hierin zelfstandig. 

9. De leden van het zittende bestuur die niet in de sollicitatiecommissie zitten mogen 

een adviserende rol spelen in de selectie van de nieuwe bestuursleden. 

 

Momenteel bestaat er al een artikel 19, maar wij stellen voor om de volgorde aan te passen 

door de toevoeging van dit nieuwe artikel. Het huidige artikel 19 wordt daardoor artikel 20, 

enzovoort. 

 

Privacy 
Met ingang van 25 mei 2018 wordt er een nieuwe Europese wet omtrent persoonsgegevens 

doorgevoerd. Deze wet heeft een grote impact op bedrijven en verenigingen en de manier 

waarop zij hun ledenbestanden bijhouden. Om in overeenstemming met deze nieuwe wet te 

blijven handelen, stellen wij voor om een artikel op te zetten dat gaat over de beveiliging van 

de persoonsgegevens van de leden van Kleio. Deze zou er als volgt uit komen te zien: 

Na artikel 22 komt er een nieuwe kop: 

Privacy 

Artikel 23 

1. Leden van Kleio geven bij inschrijving voor de vereniging toestemming aan het 

bestuur om verstrekte persoonsgegevens te bewaren na het beëindigen van hun 

lidmaatschap. 

2. Het bestuur van Kleio is verplicht om verstrekte persoonsgegevens van (oud-)leden 

van Kleio te verwijderen als dit door het (oud-)lid verzocht wordt of als de wet dit 

voorschrijft. 

3. Leden van Kleio geven de vereniging toestemming om foto’s waarop zij verschijnen 

en gemaakt zijn tijdens activiteiten van Kleio te gebruiken voor haar eigen 

doeleinden. 

4. Leden van Kleio behouden ten alle tijden het recht om foto’s van zichzelf te laten 

verwijderen uit de database van Kleio. Het bestuur of de commissie is 

verantwoordelijk voor de verwijdering van de foto’s. 
 


