
8 juli 2020 – Kandidaatsbestuur Algemene Ledenvergadering 2 
Locatie: Zoom 
Tijd: 20:17 
Aanwezigen: (44) 
 
Het 90ste bestuur (5): 

1. Carlijn Verweij 
2. Julia Ballak 
3. Trudi Janssens 
4. Daan Plaizier 
5. Daan Krol 

 
Het 91ste kandidaatsbestuur (5): 

1. Inez Snijder 
2. Evita Minnaard 
3. Lucas Ottenheym 
4. Roan de Lisle 
5. Bart van Oostrom 

 
Leden (30):  

1. Eliza van W. 
2. Oliver de H. 
3. Aydin Y. 
4. Jeroen van O. 
5. Julian T. 
6. Devrim A. 
7. Niki de H. 
8. Mara W. 
9. Joris van D. 
10. Thom H. 
11. Sara V. 
12. Martijn B. 
13. Anna W. 
14. Abbe K. 
15. Sterre N. 
16. Roos van B. 
17. Melle K. 
18. Steven de R. 
19. Merijn C. 
20. Nina L. 
21. Wessel van A. 
22. Brechtje I. 
23. Abby van T. 
24. Maurits H. 
25. Rijk van B. 
26. Tessel van Z. 
27. Roemer O. 
28. Julie P. 
29. David B. 



30. Sjoerd B. 
 
Niet-leden (4) 

1. Sophie E. 
2. Ruben W. G. 
3. Alexandra K. 
4. Leonard K. 

 
1. Opening om 20:17 

Carlijn is aan het woord. 

Welkom allemaal. We zijn hier vandaag bij elkaar voor de tweede Kandidaatsbestuur 

Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze ALV zullen wij de richtlijnen van de 

Sollicitatiecommissie bespreken en het kandidaatsbestuur voorstellen. Het is ook het 

moment voor leden om vragen te stellen en toevoegingen te geven. Allereerst kan 

iedereen zich weer inschrijven met voor en achternaam in de chat. We gaan ervan uit 

dat alle stukken zijn gelezen. 

 

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen.  

 

3. Vaststellen notulen (zie bijlage: Notulen KB-ALV – 25 juni 2020)  

De notulen zijn vastgesteld.  

 

4. Ingezonden stukken 

Carlijn is aan het woord. 

De Sollicitatiecommissie heeft een brief ingestuurd na aanleiding van de vorige ALV. 

Deze zal behandeld worden bij punt 6 onder richtlijnen Sollicitatiecommissie. Verder 

waren er geen ingezonden stukken voor de ALV. 

 

5. Vaststellen agenda 

Carlijn is aan het woord. 

Zijn er toevoegingen aan de agenda? 

Rijk: Echt een goede agenda.  

Carlijn: Die zal nu worden laten zien.  

Julia: Momentje!  

Carlijn: Oké dan is bij dezen de agenda vastgesteld.   



 

6. Richtlijnen Sollicitatiecommissie (zie bijlage: Brief 2 Sollicitatiecommissie 

2020) 

Carlijn is aan het woord. 

Naar aanleiding van de vorige Kandidaatsbestuur ALV schreef de 

Sollicitatiecommissie deze brief. In deze brief stelden zij richtlijnen op. Voordat we 

doorgaan met het voorstellen van het kandidaatsbestuur zal Melle deze nog even 

toelichten. Bij dezen geef ik het woord aan Melle. 

Melle: In principe heeft iedereen het kunnen lezen dus ik zal niet alles uitgebreid 

doornemen. Ik wil er van de zes een paar uitlichten en vooraf heb ik te zeggen dat het 

dus in overleg met de vorige ALV richtlijnen zijn; er is heel veel ruimte voor het 

kandidaatsbestuur om richting te geven aan alles. We zijn afgegaan op de minimale 

vereisten zoals ze ook in de statuten staan. Dit betekent dat het bestuur 40 keer per 

jaar moet vergaderen, het bestuur uit minimaal drie leden moet bestaan, er is een 

vertegenwoordigingsbevoegdheid (komt erop neer dat er vertegenwoordiging en 

verantwoordelijkheid wordt toegekend aan minimaal twee personen). Verder 

hebben we expliciet opgenomen dat niet elke commissie een bestuursafgevaardigde 

hoeft te hebben en de Kasco en de RvA kunnen een grotere rol krijgen zoals dat er 

door de vereniging jaarstukken geleverd moeten worden en die taken rationeel 

gezien bij de penningmeester terecht zouden komen.  

Carlijn: Heeft iemand hier vragen over? 

Geen vragen. 

 

7. Eventueel voorstellen 91ste Kandidaatsbestuur door Sollicitatiecommissie 

Carlijn is aan het woord. 

Op de agenda staat eventueel, omdat wij op het moment dat we de agenda maakten 

nog niet wisten of er een kandidaatsbestuur zou zijn. Dat is er, dus daar zijn wij al 

heel blij mee. Ik wil nu graag aan het kandidaatsbestuur vragen of ze de Zoom 

kunnen verlaten, want dan kunnen wij ze voorstellen.  

 

Het kandidaatsbestuur verlaat de Zoom. 

 



Melle: Ben ik te verstaan? Vanavond presenteren wij alsnog een voltallig 

kandidaatsbestuur. Alhoewel de procedure anders is verlopen dan normaal zijn we 

blij dat er voor deze ALV genoeg mensen hebben besloten om zich aan te melden 

voor het bestuur. Met de kandidaten hebben wij apart gesprekken gevoerd. Naast 

Inez en Evita kunnen wij vanavond ook Lucas, Roan en Bart presenteren. De 

functieverdeling is als volgt: Inez wordt voorzitter, Evita secretaris, Lucas 

penningmeester, Roan commissaris intern en Bart commissaris extern. Deze keuze 

licht ik graag toe.  

Inez liet al in haar motivatiebrief blijken dat ze goede kennis heeft over de vereniging 

en over de obstakels en problemen die het volgende jaar met zich mee kunnen 

brengen. Ze liet onder andere merken dat ze nagedacht had over op welke manieren 

eerstejaars, ondanks de pandemie, betrokken kunnen worden bij de vereniging. 

Bovendien bleek dat zij veel overzichtskennis heeft over hoe de vereniging te werk 

gaat en de verantwoordelijkheden van het bestuur. Daarom heeft de 

Sollicitatiecommissie besloten om haar voor te dragen als de voorzitter, deels om 

deze redenen maar ook omdat zij over eigenschappen beschikt die haar in onze ogen 

een goede voorzitter maakt. Wij geloven dat zij de benodigde disciplines het bestuur 

kan aanbrengen. 

Evita heeft een indrukwekkend CV. Ze heeft veel ervaring in medezeggenschap 

opgedaan in haar middelbare schoolperiode. Wij geloven dat ze precies, 

plichtsgetrouw en rustig is en denken dat dit belangrijke eigenschappen zijn voor 

een secretaris. Daarnaast liet ze tijdens het gesprek blijken adequate kennis te 

hebben van wat er afgelopen tijd speelde binnen Kleio. Haar ideeën kwamen deels 

overeen met die van Inez en daarom denken wij ook dat Inez en Evita goed als team 

zullen functioneren. Ze gaf daarnaast ook aan meer te willen leren op gebied van 

communicatie. Wij denken dat zij al vrij kundig is op dit gebied, maar willen haar die 

kans daarom ook graag aanbieden. Daarom presenteren wij haar als secretaris.  

De volgende kandidaten hebben zich ná de ALV aangemeld. De procedure is daarom 

anders verlopen. De gesprekken die wij als Sollicitatiecommissie hebben gevoerd 

waren anders van aard. Ons uitgangspunt was om een bestuur aan te stellen op basis 

van motivatie, enthousiasme en kundigheid per functie. De gesprekken waren iets 

informeler dan de andere gesprekken die wij voerden. 

Lucas zien wij als penningmeester Lucas is een bekend gezicht binnen Kleio en heeft 



algemene ervaring opgedaan binnen de Feco en de Acco. Zeker als lid van die laatste 

commissie heeft hij de financiële kant van Kleio gezien. Hij gaf aan dat dat financiële 

aspect hem aanspreekt en dat hij daar graag meer over wil leren. Mede daarom 

meldde hij zich aan als penningmeester. Wij denken, gebaseerd op zijn commissie-

ervaring en op het gesprek, dat hij de taken van een penningmeester goedschiks kan 

uitoefenen – alhoewel hij nog geen directe ervaring heeft als penningmeester.  

Roan meldde zich aan als commissaris intern. Hij heeft, net als Lucas, veel 

commissie-ervaring waardoor hij goed weet hoe Kleio functioneert, hoe de interne 

structuren werken en wat de verschillende culturen van de commissies zijn. Roan 

liet blijken dat de functie van intern bij hem past omdat hij comfortabel is met het 

optreden als tussenpersoon tussen bestuur en de commissie- en algemene leden. 

Daarnaast gaf hij aan het vertrouwen te hebben dat hij taken van de intern, zoals het 

opstellen van een agenda en het versturen van een nieuwsbrief, goed kan uitvoeren. 

Afgaande op zijn ervaring en het gesprek onderschrijven wij dat idee en dragen wij 

Roan aan als commissaris intern. 

Als vijfde kandidaatsbestuurslid draagt de Sollicitatiecommissie Bart aan als 

commissaris extern. Zowel uit de brief als het gesprek bleek dat Bart betrouwbaar is 

en verstand heeft van de vereniging. Hij liet blijken dat hij hard voor de vereniging 

wil werken en dat hij is gedreven door een intrinsieke motivatie. Daarnaast heeft hij 

in de Toekomstcommissie ervaring opgedaan die nuttig is voor het bestuur in het 

algemeen en de functie van extern in het bijzonder. 

Ten slotte wil ik namens de Sollicitatiecommissie nog een paar sluitende 

opmerkingen maken. Zoals besproken is tijdens de vorige ALV en ook is 

geconstateerd in onze brief, zit er uiteindelijk nog speling in de daadwerkelijke 

invulling van de functies en het bestuur in het algemeen. Dit was de voorwaarde 

waaronder de drie additionele kandidaten zijn aangenomen. Daarom hebben wij 

minder nadrukkelijk gelet op de specifieke of traditionele takenpakketten van het 

bestuur in het algemeen en de bestuursfuncties in het bijzonder. Ons uitgangspunt 

was, zoals ik al zei, om een bestuur samen te stellen op basis van motivatie, 

enthousiasme en kundigheid per functie. Deze drie elementen telden alle drie zwaar 

mee in onze overweging. Maar omdat de takenpakketten nog niet bepaald zijn, lag de 

nadruk specifiek op motivatie en enthousiasme.  

Dit is de onderbouwing voor onze keuze. We zijn erg blij dat we na de vorige ALV 



alsnog een voltallig kandidaatsbestuur kunnen presenteren waar we volledig achter 

staan. Mochten er nog vragen zijn: de Sollicitatiecommissie is bereid om die te 

beantwoorden. 

Carlijn: Zijn er nog vragen? Helemaal niks? Dit is denk ik historisch binnen Kleio.  

Geen vragen. 

 

8. Aanbevelingen aan 91ste Kandidaatsbestuur 

Carlijn is aan het woord. 

Dan gaan we nu door naar het stemmen. De stemprocedure is in essentie hetzelfde: 

je kan voor, tegen, blanco stemmen of jezelf onthouden van een stem. Hierbij wordt 

je wel meegerekend voor het quorum (het minimale aantal leden dat aanwezig moet 

zijn om de stemming geldig te laten beschouwen). Om de stemmen zo blind mogelijk 

te laten plaatsvinden moet iedereen een mail sturen naar stemmen@kleio-

amsterdam.nl. De enigen die weten wat jij gestemd hebt zijn ik en Julia én nummer 

19 op de inschrijflijst. Nummer 19 is Roos. Zou iedereen zich voor de zekerheid 

opnieuw willen inschrijven met hun voor- en achternaam. Ik zal het e-mailadres in 

de chat zetten. Het stemmen zal een tijdje duren dus heb geduld, pak er nog een 

biertje bij of ga naar de wc. 

 

Er zijn 28 stemgerechtigden.  

Stemmen voor: 25 

Stemmen blanco: 2 

Stemmen tegen: 1 

 

Het 91ste kandidaatsbestuur is aangenomen. 

 

Carlijn feliciteert het kandidaatsbestuur.  

Carlijn: Heeft iemand aanbevelingen voor het kandidaatsbestuur waar ze mee aan de 

slag kunnen deze zomer voor het beleidsplan? Of waar ze op moeten letten als 

bestuur. 

Jeroen: Samenwerking met SES! 

Roos: Geen budget naar de Knokco! 
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9. W.V.T.T.K. 

Er is niks ter tafel gekomen.  

10. Rondvraag 

Carlijn is aan het woord. 

Normaal gesproken wordt iedereen bij naam genoemd. Nu het digitaal is, is dit 

allemaal ingewikkelder dus vraag ik het op deze manier: heeft iemand nog een 

vraag? 

Geen vragen. 

 

Roan: Lang leve Kleio!  

Inez: We staan nog steeds op mute hé. 

Er wordt gelachen. 

 

11. Afsluiting 

Carlijn is aan het woord. 

Dan wil ik iedereen bedanken voor jullie aandacht en komst bij de ALV. Ik wil ook de 

Sollicitatiecommissie bedanken, want ze zijn allemaal langer aangebleven dan was 

gedacht en iets harder gewerkt dan van tevoren was bedankt. We willen natuurlijk 

ook het kandidaatsbestuur bedanken en heel veel succes wensen met het schrijven 

en nadenken over het komende bestuursjaar. Nogmaals bedankt en we zien jullie 

hopelijk weer in september! 

 

Carlijn sluit de vergadering gom 20:53. 

 
 


