
Onderwerp: Richtlijnen voor het Kleio bestuur 2020-2021 
 
Aan de Algemene Ledenvergadering van Kleio, lieve Kleioten, 
 
Naar aanleiding van de Kandidaatsbestuur Algemene Ledenvergadering op 25 juni 2020 schrijven wij 
jullie deze brief. 
Het kandidaatsbestuur kent momenteel twee leden: Inez en Evita. Om officieel ingestemd te kunnen 
worden als kandidaatsbestuur en daarna als bestuur, zijn wij opzoek naar minimaal een derde 
bestuurslid. Tijdens de ALV discussieerden de leden, de Sollicitatiecommissie en het bestuur over een 
vervolgstap in de zoektocht naar een nieuw bestuur. De conclusie was dat wij, de 
Sollicitatiecommissie, richtlijnen zouden opstellen voor de invulling van de actieve rol van een Kleio 
bestuur. 
Het bestuur dient zich aan een aantal punten te houden die in statuten en het huishoudelijk 
reglement van Kleio staan geschreven. Er is echter ook ruimte voor interpretatie van die punten en 
veel richtlijnen die Kleio hanteert, staan er niet in. Deze volgende punten zijn: 
 

- Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden. Onze statuten en de Kamer van Koophandel 
verplichten het om een bestuur van minimaal drie leden te hebben met de functies 
voorzitter, secretaris en penningmeester. 

- Het bestuur moet minimaal veertig keer per jaar in een samenstelling vergaderen. "Een 
samenstelling" betekent dat er geen voltallig bestuur aanwezig hoeft te zijn bij de 
vergadering. 

- De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende 
bestuurders. Het bestuur beslist zelf of er meer dan twee bestuursleden aanwezig zijn bij 
borrels, activiteiten en reizen. Het bestuur besluit tevens welke bestuursleden dat zijn.  

- In "artikel 6" van de statuten staan de verantwoordelijkheden met betrekking tot het 
Boekjaar en jaarstukken. Hoewel deze verantwoordelijkheid bij het hele bestuur ligt, horen 
deze taken traditioneel gezien bij de functie van de penningmeester. De sollicitatiecommissie 
stelt voor dat als richtlijn aan te houden. 

- Niet elke commissie hoeft een bestuursafgevaardigde te hebben. Algemene commissieleden 
of oud bestuursleden zouden deze taak op zich kunnen nemen. 

- De Kascommissie, Raad van Advies en commissies in het algemeen kunnen een grotere rol 
spelen binnen Kleio: een aantal activiteiten die nu door bestuur wordt georganiseerd, 
kunnen zij op zich nemen. Denk aan bijvoorbeeld Kleio’s Kerst aan Tafel, de Battlefieldtour of 
Studeren met Kleio. Verder kunnen de Kascommissie en de Raad van Advies ook 
bestuurstaken op zich nemen, zoals het maken van begrotingen of het bijwonen van 
vergaderingen. 

 
Een aantal van bovengenoemde punten zijn slechts voorbeelden van richtlijnen. Het 
kandidaatsbestuur besluit zelf over de invulling van deze richtlijnen. Het ene bestuurslid heeft 
immers geen moeite met elke week een borrel, maar vindt deelnemen aan alle Kleioreizen te zwaar. 
De ander ziet op tegen zo veel borrels, maar gaat met plezier mee naar die reisjes. 
 
Naast deze richtlijnen die de werkdruk verlichten kan het bestuur gedurende het studiejaar besluiten 
om de bestuurssollicitatieperiode opnieuw te openen om het bestuur aan te vullen. Er zou dan ook 
een verschuiving tussen functies kunnen plaatsvinden. Dit is wederom een besluit dat het 
kandidaatsbestuur zelf neemt. 
 
Over het financiële aspect van een bestuursjaar valt nog weinig te zeggen. Als een bestuurslid aan 
minder borrels, activiteiten en reizen deelneemt, kost een bestuursjaar minder geld. Ook het 
eventueel wegvallen van activiteiten door Corona, maakt het lastig om deze rekensom nu te maken. 
Op dit moment worden alle deelnemerskosten gedekt door de beurs die bestuursleden van de UvA 



ontvangen. Wat het bestuur zelf uitgeeft op een reis of tijdens een activiteit valt hier buiten. 
Bestuursleden van Kleio ontvangen een bepaald aantal maanden bestuursbeurs van de UvA. De 
hogere werkdruk van een klein bestuur wordt gecompenseerd door een hogere beurs, omdat de 
aantal maanden bestuursbeurs onder minder bestuursleden verdeeld wordt. 
 
We hebben ook menig lid gehoord over de studievertraging die een bestuursjaar met zich 
meebrengt. Dit heeft elk bestuurslid zelf in de hand. Dit jaar, waarin het eerste semester een gewoon 
Kleiojaar was en er in het tweede semester een wereldwijde crisis uitbrak, heeft een huidig 
bestuurslid meer dan de reguliere studiepunten weten te behalen. Zeker met de bovengenoemde 
richtlijnen en dat er wellicht minder activiteiten kunnen plaatsvinden door Corona, hoeft 
studievertraging geen vanzelfsprekendheid te zijn. 
 
Naast al deze richtlijnen en opmerkingen willen wij nogmaals benadrukken dat bestuurservaring een 
grote toevoeging is aan je zelfontwikkeling. Je maakt vrienden voor het leven, het staat goed op je CV 
en je ontwikkelt vaardigheden als plannen, communiceren en leiderschap. 
 
Als deze brief vragen bij je heeft opgeroepen of als je wil solliciteren voor het 91ste bestuur van Kleio, 
mail dan voor 6 juli 23:59 uur naar sollicitatie@kleio-amsterdam.nl. De leden van het 90ste bestuur en 
Inez en Evita zijn bereikbaar voor vragen. Wij hopen dat leden zich toch nog geroepen voelen om iets 
moois te betekenen voor de vereniging en dat wij tijdens de ALV op 8 juli een kandidaatsbestuur 
kunnen presenteren. 
 
 
De Sollicitatiecommissie 2019-2020, 
 
Carlijn Verweij   90ste bestuur 
Trudi Janssens  90ste bestuur 
Melle Koletzki  87ste bestuur 
Sophie Eisenberger Extern bestuurslid SES 
Rijk van Beek  Algemeen lid 
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