
Onderwerp: Gebrek aan sollicitanten voor het Kleio bestuur 2020-2021 

Aan de Algemene Ledenvergadering van Kleio, lieve Kleioten, 

 

Eigenlijk hadden we vandaag een nieuw, vijfkoppig kandidaatsbestuur willen presenteren. Dat is ons 
helaas niet gelukt. Daarom keert de Sollicitatiecommissie terug naar de Algemene Ledenvergadering, 
het hoogste orgaan van de vereniging, om haar zorgen en overwegingen te delen. 

Er hebben twee kandidaten gesolliciteerd voor het bestuur. Wij hebben er vertrouwen in dat dit 
sterke kandidaten zijn, die zeer geschikt zijn voor het bestuur. In samenspraak met hen, de Raad van 
Advies en het zittend bestuur heeft de commissie contact gezocht met enkele kandidaten wiens 
namen vaak werden genoemd. Helaas bleken ook zij onzeker over de beslissing een bestuursjaar aan 
te gaan. 

Naar aanleiding van het tekort aan sollicitanten, heeft de Sollicitatiecommissie verschillende opties 
besproken. Zo is het mogelijk de Raad van Advies en Kascommissie een meer actieve rol te geven. 
Ook kunnen commissievoorzitters een centralere rol krijgen in de dagelijkse gang van zaken binnen 
de vereniging. Het zijn, echter, opties die alleen ter tafel zijn gekomen door een gebrek aan 
sollicitanten. Het is onze insteek een voltallig bestuur te leveren, maar dit is alleen mogelijk als 
genoeg kandidaten zich melden. 

Veel Kleioten zijn benaderd om te solliciteren voor het bestuur. Wij weten dat Kleio vol talent zit en 
dat veel leden een bestuursjaar altijd al overwogen, maar twijfelen. Dit is de kans om je 
verantwoordelijkheid te nemen en een prachtig bestuursjaar te beleven. Wij willen hen hierbij graag 
oproepen zich toch nog op te geven voor een bestuursjaar. Over veel bezwaren die ons ter ore zijn 
gekomen, zoals de gevreesde tijdsinvestering of zorgen omtrent studievertraging, valt binnen een 
nieuw bestuur en met de Sollicitatiecommissie goed te spreken. Elk bestuur richt de taken en 
verantwoordelijkheden anders in.  

Sommige mensen lijken door hun praktische bezwaren de toegevoegde waarde van een 
bestuursjaar te vergeten. Een bestuursjaar is uiterst leerzaam, levert vrienden voor het leven op en 
biedt een podium voor ontwikkeling van allerlei vaardigheden die binnen de studie weinig aan bod 
komen, zoals leiderschap en verantwoordelijkheid. Daarnaast is een bestuursjaar een mooie 
aanvulling op een CV. Maar bovenal is een bestuursjaar heel gezellig en belonend; een goed 
functionerende vereniging is in het belang van iedereen. Het is jouw kans om iets terug te doen voor 
de vereniging waaraan veel Kleioten hun vrienden, reizen en gezelligheid op de dinsdagavond 
ontlenen.  

Onze e-mailadressen (sollicitatie@kleio-amsterdam.nl) en telefoonnummers en dat van de leden van 
het 90ste bestuur staan altijd open. Wij hopen dat leden zich toch nog geroepen voelen om zichzelf 
beter te leren kennen en iets moois te kunnen betekenen voor de vereniging waar velen van ons 
veel aan te danken hebben. 

 

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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