
16 februari 2021 – Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering  

Locatie: Zoom 

Tijd: 19:30 

Aanwezigen:  

Het 91ste bestuur (5):  

1. Inez Snijder 

2. Evita Minnaard 

3. Lucas Ottenheijm 

4. Roan de Lisle 

5. Bart van Oostrom 

 Leden (31):  

1. Carlijn V. 

2. Oliver de H. 

3. Mara W. 

4. Daan K. 

5. Tyas V. 

6. Wessel van A. 

7. Sjoerd B. 

8. Martijn B. 

9. Roos van B. 

10. Sterre N. 

11. Tessel van Z. 

12. Brechtje I. 

13. Rijk van B. 

14. Aydin Y. 

15. Gien G. 

16. Abby van T. 

17. Thomas van der K. 

18. Mari J. 

19. Thom H. 

20. Trudi J. 

21. Julia B. 

22. Brontë G. 

23. Sara V. 

24. Elisabeth H. 

25. Vitoria V. 

26. Stijn van D. 

27. Joris van D. 

28. Finn J. 

29. Brent S. 

30. Steven de R. 

31. Iona A. 

32. Julian T. 

33. Sam V. 

Niet-leden (1): 

1. Twan W. 



 

1. Opening  

Inez Snijder is aan het woord  

Inez opent de vergadering om 19:40. 

Ze heet iedereen welkom en stelt de bestuursleden voor. Dan kunnen we nu beginnen met de 

Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Het doel van deze ALV is om de plannen van het 

afgelopen semester te evalueren en de plannen voor het volgende semester te bespreken. Ook is 

er een stemming over de Sollicitatiecommissie. Na elk punt zal er de gelegenheid zijn om vragen 

te stellen. Ik wil jullie graag vragen of jullie willen wachten met vragen tot de gelegenheid 

gegeven wordt en voordat jullie een vraag stellen virtueel je hand op willen steken.  

Ze vraagt of iedereen zich via de chat wil inschrijven met voor- en achternaam. We gaan ervanuit 

dat de stukken gelezen zijn. Er zal een pauze zijn na punt zes. 

Deze Zoom zal worden opgenomen om de notulen uit te werken. Deze opname zal niet verder 

verspreid worden en, na het uitwerken van de notulen, verwijderd worden. 

2. Mededelingen  

Namens het bestuur is er één mededeling. Er staat in het Verslag Semester I genoemd dat Sam V. 

in het 87ste bestuur zat, dit moet het 88ste zijn. 

Er zijn verder geen mededelingen. 

3. Vaststellen notulen   

De notulen zijn vastgesteld. 

4. Ingezonden stukken  

Er zijn geen ingezonden stukken.  

5. Vaststellen agenda  

De agenda is vastgesteld.   

6. Evaluatie Semester I  

 Inez Snijder is aan het woord.  

Afgelopen semester is niet het makkelijkste semester geweest voor Kleio, dit kwam natuurlijk 

door de coronacrisis. Ondanks zijn we als bestuur blij met de activiteiten die we hebben kunnen 

organiseren en ook die de commissies georganiseerd hebben. Het afgelopen halfjaar heeft 

voornamelijk in het teken gestaan van onze drie speerpunten: Educatie, Inclusiviteit en 
Flexibiliteit. 

Educatie 

Het afgelopen halfjaar hebben we zoals gebruikelijk Studeren met Kleio georganiseerd in de 

tentamenweken. Dit zat in een online format en was om in deze tijden studenten de gelegenheid 

te geven om samen te studeren en elkaar vragen te stellen. Verder is de Acquisitiecommissie 

bezig met een deal te sluiten met een bedrijf dat Career Aim heet. Dit bedrijf richt zich vooral op 
starters op de arbeidsmarkt, maar het helpt ook studenten met het vinden van een stageplek. We 

willen graag onze leden helpen met het vinden van verschillende stages, omdat we merken dat 

mensen daar soms wel moeite mee hebben. Ook hebben we aan handleiding gestuurd in de 



eerstejaars-whatsappgroep over hoe de vakaanmelding werkt, omdat we merken dat eerstejaars 
dat toch lastig vinden en misschien niet genoeg informatie hierover krijgen. Ook hebben we 

geprobeerd een informatieavond over studeren in het buitenland te organiseren. Dit is helaas 
niet gelukt, maar deze staat nu komende donderdag op de planning, dus kom vooral als je 

interesse hebt. Verdere plannen voor het komende semester zijn de masterborrel, hierbij helpen 
wij studenten met het oriënteren voor een master. Ook zal het kopje ‘stages’ op de website vaker 

worden aangepast, ook vanwege de samenwerking met Career Aim vanuit de 
Acquisitiecommissie. En we willen nog een keer met verschillende mensen vanuit de Faculteit 

Geesteswetenschappen om de tafel gaan zitten om te bespreken wat de mogelijkheden voor 
geschiedenisstudenten zijn om naast je studie te doen. 

Inez vraagt of er vragen zijn. 

Sara is aan het woord 

Ik heb wel een vraag over wat je als laatst zei, over met mensen van de faculteit kijken wat er 
nog meer voor activiteiten zijn voor geschiedenisstudenten. Wat bedoel je hier precies mee? 

Inez is aan het woord 

Ik bedoel dat je naast je studie, naast actief zijn binnen Kleio, ook een stage kan doen, een cursus 
kan volgen of verschillende minors kan doen. Er zijn eigenlijk heel veel opties, die je naast je 

studie kan doen en misschien blijft dat nu wel onzichtbaar voor veel mensen. Dus daarom willen 

we kijken of we dat toch op een manier naar voren kunnen brengen. 

Inclusiviteit 

Dit speerpunt is overgenomen van het 90ste bestuur en eigenlijk hebben we dit speerpunt in 

coronatijd vooral op sociale media hebben moeten toepassen. Hiervoor hebben we vooral de 

nadruk gelegd op Instagram om mensen te bereiken, omdat we merken dat vooral de eerste- en 

tweedejaars echt meer gebruik maken van Instagram dan Facebook. Dit neemt niet weg dat we 

nog steeds Facebook-evenementen aanmaken. Dat we mensen hebben bereikt was wel te zien 

bij boorveelbeeld de Historische Pubquiz van de Onderwijscommissie, hierbij waren 

verschillende teams met leden uit het eerste jaar, maar ook meerderejaars. Dat veel 

verschillende jaarlagen Kleio wisten te vinden, was als bestuur leuk om te zien. Ook bij de game-

avond en borrels is dit terug te zien. Het tweede halfjaar willen we proberen nog meer studenten 

bij Kleio te betrekken. We willen bijvoorbeeld een tweede instroommoment bij de vereniging 

mogelijk maken door een eerstejaarsactiviteit te organiseren. Vooral voor eerstejaars kan het in 

deze tijden een grote stap zijn om naar een online evenement te komen, zeker als je nog niet veel 

van je medestudenten kent. En de meerderejaars willen we blijven betrekken via de sociale 
media, omdat dit voornamelijk de manier is om mensen te bereiken nu.  

Inez vraagt of er vragen zijn. 

Mara is aan het woord 

Wat zien jullie voor je met dat tweede instroommoment? Want ik weet dat dit eerder best vaak 
geprobeerd is. Ik vraag me af wat jullie willen organiseren in deze tijden wat zeker mensen gaat 

trekken? 

Inez is aan het woord 

We zijn nog bezig met het precies vaststellen van het evenement. Het zal sowieso een online 
evenement worden, maar eigenlijk heeft vooral Roan, onze Commissaris Intern, gemerkt tijdens 

bijvoorbeeld de nieuwe-ledengesprekken dat de eerstejaars hier echt wel behoefte aan hebben. 
Dit omdat zij nog niet echt de kans hebben gehad om betrokken te raken bij de vereniging en als 



je dan iets organiseert voor alleen eerstejaars, voelt de stap minder groot om naar zo’n activiteit 
te gaan, omdat je weet dat iedereen daar eigenlijk nieuw is. Dus zo willen we proberen hen toch 

bij de vereniging te betrekken. 

Mara is aan het woord 

Ja, een goed idee. Misschien kunnen jullie, of Roan als hij contact heeft met eerstejaars, vragen 
wat zijzelf voor zich zien. 

Inez is aan het woord 

Dat gaan we zeker meenemen. 

Flexibiliteit 

Flexibiliteit was eigenlijk onvermijdelijk het afgelopen halfjaar. De steeds veranderende 
maatregelen vroegen hier gewoon om. We hebben gezien dat commissies toch nog flexibel 

konden omgaan hiermee en met creatieve oplossingen kwamen, waardoor we elkaar toch op een 

leuke manier konden zien. Bijvoorbeeld de KIFcommissie, die de KIF hebben rondgebracht bij 

leden thuis. Ook de Filmcommissie, die het IDFA-evenement weer hebben georganiseerd, maar 
dan in een online format. Daar zijn we heel blij mee. Qua planning is het dit jaar moeilijker om 

ver vooruit te plannen, ook weer vanwege die veranderde maatregelen, maar ook bijvoorbeeld 

door het rooster van de vakken dat later bekendgemaakt werd door UvA dan normaal. Als 

bestuur hebben we op dit punt vooral gelet op de terugkoppeling. We letten dus op met online 

activiteiten wat wel en niet werkt en waar we meer of minder van moeten organiseren. Het 

komende halfjaar willen we graag deze lijn voortzetten. We hopen natuurlijk, zoals iedereen, op 

versoepelingen, omdat we merken dat iedereen heel erg behoefte heeft aan fysieke 

evenementen. We proberen voor nu te kijken naar sociale media en hoe we zo mensen kunnen 

bereiken. Zo zijn we vanuit het bestuur bezig met een document te maken voor commissies met 

daarin beschreven hoe ze via sociale media een zo groot mogelijk bereik hebben.  

Er zijn geen vragen. 

Lustrum 

Vorig jaar konden de lustrumweken helaas niet doorgaan, maar natuurlijk moet de negentigste 

verjaardag van Kleio wel gevierd worden. Dus daarvoor is dit jaar de gelegenheid geboden. De 

lustrumweken vinden plaats van 31 mei tot en met 11 juni. Dit is dus iets later dan het vorig jaar 

zou zijn, toen zouden ze in april plaatsvinden. We hopen dat iets later in het jaar, met lekkerder 

weer, er fysieke activiteiten buiten mogelijk zijn. Er zal ook een online alternatief zijn, indien 

nodig. Verder is de Lustrumcommissie zelf nu enthousiast bezig met het maken van de almanak, 
zoals jullie misschien al gezien hebben op Instagram en Facebook. 

Er zijn geen vragen. 

Borrel 

Bart van Oostrom is aan het woord 

Door de maatregelen hebben we natuurlijk heel weinig fysiek met elkaar kunnen borrelen. We 

zijn twee keer fysiek bij elkaar gekomen voor een borrel. Eén keer in Pacific en de andere keer 

bij Amstelhaven, dit was erg leuk, maar door de strengere maatregelen helaas niet meer 

mogelijk geweest daarna. We hebben eerder gezegd dat we geen online borrels meer wilde doen, 
maar we zijn hierop teruggekomen, omdat het helemaal niet meer kon om fysiek samen te 

komen. Op die manier hebben we elkaar toch nog kunnen zien, spreken en samen een drankje 
doen. In het tweede semester hopen we dat we misschien later toch weer fysiek een kroeg 



kunnen regelen. We hebben ook nog steeds contact met Frank van Café Diep, zodat als het 
mogelijk is, we weer het glas kunnen heffen daar. Als dit niet kan, zullen we proberen online 

borrels met een thema organiseren. Zo hebben we al een keer een Among Us-avond gehouden en 
zijn we aan het kijken naar een online bierproeverij, om de borrels iets interessanter te maken. 

Er zijn geen vragen. 

Spreekuur 

Inez is aan het woord 

Dit jaar hebben we, net zoals in de voorgaande jaren, spreekuren gehouden. Dit moest ook in een 

online format. We hebben het in principe één keer in de twee weken laten plaatsvinden. Zo vond 

het spreekuur niet plaats in de tentamenweken, dan hebben we Studeren met Kleio 

georganiseerd. We hebben ook een thema-spreekuur gehouden voor de eerstejaars over hoe het 
vakaanmelden werkt. Het komende halfjaar willen we graag het spreekuur zo doorzetten, omdat 

we het voor leden een makkelijke manier vinden om met het bestuur in contact te komen. We 
willen ook nog een keer een thema-spreekuur houden, om eerste- en tweedejaars te helpen met 

het kiezen van keuzevakken of een minor. 

Er zijn geen vragen. 

Website en sociale media 

Evita Minnaard is aan het woord 

Het afgelopen semester hebben we natuurlijk erg weinig fysieke contactmomenten gehad en 

daardoor is sociale media de enige manier om leden te bereiken en activiteiten te delen. We 
hebben wel gemerkt dat Instagram hiervoor het makkelijkste en meeste toegankelijke platform 

is gebleken. Zeker omdat veel eerste- en tweedejaars geen Facebook meer hebben. Sinds een jaar 

posten alle commissies op hun eigen Instagram-account activiteiten en we hebben gemerkt dat, 

als het algemene Kleio-account dit ook deelt in de story, het bereik van activiteiten groot genoeg 

is. Daarom willen we dit graag zo voortzetten. Om ook de agenda van Kleio te delen, hebben we 

nu ook in de hoogtepunten alle activiteiten van die maand staan en daarin is ook een overzicht te 

vinden. Om alle eerstejaars zo goed mogelijk te bereiken hebben we de activiteiten vaak ook 

gedeeld in een eerstejaars-whatsappgroep. Dit is een groep waar een groot deel van de 

eerstejaars geschiedenisstudenten in zitten en zo proberen we ook mensen te betrekken bij 

Kleio, die nog niet heel actief waren. Verder worden alle activiteiten ook nog gedeeld op 

Facebook en de website.  

Inez is aan het woord 

Inez vraagt of er vragen hierover zijn. 

Sara is aan het woord 

Je had het net over de agenda en dergelijke, maar normaalgesproken was de agenda ook 

duidelijk onderdeel van de nieuwsbrief. Ik heb gezien dat de nieuwsbrief dit jaar wat minder 

regelmatig of soms zelfs niet is gekomen. Zijn jullie hiervan afgestapt, want ik kon het ook niet 
terugvinden in het verslag? 

Evita is aan het woord 

Nee, we zijn hier zeker niet van afgestapt. Volgens mij is hij twee keer verschenen aan het begin 

van de nieuwe maand. Maar dit is eigenlijk de taak van onze Commissaris Intern, Roan. Maar om 



de planning dan iets duidelijker te tonen is hij nu in ieder geval ook te zien in die hoogtepunten 
op Instagram. We zijn in ieder geval niet afgestapt van de nieuwsbrief. 

Rijk is aan het woord 

In het verslag staat dat Instagram het makkelijkste platform blijft om direct leden mee te 

bereiken, kunnen jullie dit ook staven aan het aantal views of iets dergelijks? 

Evita is aan het woord 

Ja, ik kan wel inderdaad zien hoe goed onze Instagram wordt bekeken of hoeveel mensen een 

story hebben gezien. En ik merk wel gewoon dat deze een groot bereik hebben en veel meer 

reacties krijgen dan bijvoorbeeld op Facebook.  

Rijk is aan het woord 

Oké, ik zou dan zelf zeggen dat Instagram het makkelijkste platform is geworden, omdat we er 

vorig jaar mee begonnen zijn. Mijn vervolgvraag is: vinden jullie dit ook het meest inclusieve 

platform, om in jullie eigen termen te spreken? 

Evita is aan het woord 

Ja, ik denk dat het in combinatie met dat we het ook nog delen op de website en Facebook, we 

wel iedereen bereiken. Want ook de ouderejaars, die misschien geen Instagram hebben, maar 
wel vaak Facebook, bereiken we via Facebook dan. En we proberen ook nog zoveel mogelijk 

mensen uit te nodigen via Facebook. Eerste- en tweedejaars gebruiken vooral Instagram en ik 

zie ook gewoon dat die story’s goed bekeken worden en dat we leuke reacties krijgen. Dus ik 

denk dat we het op deze manier wel zo inclusief mogelijk maken. 

Mara is aan het woord 

Om me bij Rijk aan te sluiten, ik merk toch wel dat niet altijd alles op Facebook wordt geplaatst. 
Bijvoorbeeld de lustrum enquête, die ik graag wilde invullen, kon ik in ieder geval op de dag dat 

die geplaatst werd niet ook vinden op facebook. Ik denk inderdaad dat het wel goed is om één 
beleid te voeren, ook wat betreft commissies, dat alles ook op Facebook komt, want dat miste ik 

soms wel. 

Daan is aan het woord 

Dit was ook het geval met de Fico-quiz. Daar hoorde ik ook niks over op Facebook. 

Evita is aan het woord 

Ik snap heel goed wat jullie zeggen. Ik denk dat dit komt doordat, mede door corona, voor ons 
ook alle communicatie niet fysiek kon plaatsvinden. Dat er hierdoor soms iets tussendoor is 

geglipt en niet op Facebook is gekomen. Ik zal er het komende halfjaar proberen meer op te 
letten, zeker om zo de ouderejaars en andere leden die niet op Instagram zitten, te bereiken.  

Mara is aan het woord 

Oké, dankjewel. 

Inez is aan het woord 

Mara, over de lustrum enquête, volgens mij is die wel nog op Facebook verschenen. Want ik heb 

hem zelf nog wel langs zien komen. 

Mara is aan het woord 



Ja, misschien niet tegelijkertijd dan? 

Inez is aan het woord 

Ja, kan zijn dat hij iets later is gepost, maar hij staat er wel op.  

Privacyverklaring 

Evita is aan het woord 

Vorig jaar is door het 90ste bestuur een privacyverklaring opgesteld vanwege de AVG-wetgeving 

en nu zouden wij als bestuur graag een toevoeging op deze verklaring aankondigen. Dit is nodig 

vanwege de almanakuitgave van de Lustrumcommissie dit jaar. Dan zal ik even heel kort 

uitleggen waar de aanpassingen precies komen. Ik zal het dus niet helemaal voorlezen. Het gaat 

als eerst om Artikel 2, waarin beschreven staat welke persoonsgegevens Kleio mag verwerken. 

Daaraan wordt nu toegevoegd dat er ook beelden, dus foto’s en video’s, kunnen worden gebruikt 
voor een almanak. Hetzelfde wordt toegevoegd in Artikel 4, die gaat over de bewaartermijn. Hier 

wordt aan toegevoegd dat we beeldmateriaal mogen bewaren voor in een almanak. De reden dat 

dit in het halfjaarlijks verslag staat en niet als apart agendapunt, is dat er niet over gestemd hoeft 
te worden. Het bestuur kan in principe zelf de privacyverklaring aanpassen, maar ik wilde het 

wel graag aankondigen op deze Algemene Ledenvergadering. Alle leden zullen nog een mail 

ontvangen, zodra de verklaring daadwerkelijk wordt aangepast en hierin zal ook duidelijk 

vermeld staan dat iedereen het recht heeft om bezwaar te maken hiertegen door te mailen naar 

de secretaris.  

Inez is aan het woord 

Inez vraagt of er vragen zijn over de privacyverklaring 

Evita haar verbinding valt weg 

Rijk is aan het woord 

Complimenten, het ziet er heel keurig uit. Ik had twee vragen. Mijn eerste vraag is wat je doet 
met mensen die bijvoorbeeld hebben het verzoek hebben gedaan dat hun foto’s van de 

Facebook-pagina’s worden verwijderd. Worden die foto’s dan wel opgenomen in de almanak? Is 
daar een risico voor of kan je van tevoren zeggen dat dat niet zal gebeuren en alleen 

gebruikgemaakt wordt van foto’s die überhaupt gedeeld worden? Of is dit een lastig geval dat 

eerste uitgezocht moet worden, dat snap ik ook? 

Inez is aan het woord 

Ik geloof dat Evita een beetje vastloopt. Heb je de vraag gehoord Evita? Anders zal ik de vraag 

wel even beantwoorden. In principe gaat het om groepsfoto’s, die zullen klein in de almanak 
geplaatst worden. Verder de foto’s die verwijderd zijn van Facebook, hebben wij volgens mij niet 

opgeslagen. En als je dus heel groot of individueel op een foto staat, zal er alsnog toestemming 

gevraagd worden. 

Rijk is aan het woord 

Ik vind eigenlijk bij een groepsfoto dat het niet uitmaakt hoe groot hij in de almanak staat, als 

iemand er niet in wil. Het gaat meer om het principe.  

 

 



Daan K. is aan het woord 

Ik wil best even inhaken, je moet toch bij aanmelding van elke reis aangeven of er foto’s gemaakt 
mogen worden voor Kleio? 

Roos is aan het woord 

Ja, maar die staan er niet al zo lang. 

Rijk is aan het woord 

Er staat in praktijk dus ook dat als je om verwijdering vraagt, het dan ook verwijderd wordt. Het 

zou wel gek zijn dat, als je om verwijdering van facebook vraagt en dat je foto dan wel in de 

almanak staat.  

Inez is aan het woord 

Ja, we kunnen nagaan wie er allemaal heeft aangevraagd dat hun foto’s verwijderd werden van 

Facebook. Ik denk niet dat het er zo gek veel zijn. Maar zoals ik al zei, als het een groepfoto is 

waar je heel klein opstaat is de kans kleiner dat mensen bezwaar hebben en je kan altijd, als je 
überhaupt niet wil dat foto’s van jou in de almanak komen, bezwaar maken door naar de 

secretaris te mailen. 

Rijk is aan het woord 

Oké, helder. Dan is het denk ik goed om dat in de communicatie mee te geven. Mijn vervolgvraag 

was, eigenlijk breder over het onderwerp privacy, hoe jullie denken dat de AVG-kennis is binnen 

Kleio en of bijvoorbeeld de secretarissen hierin worden ondersteund. Staat dit in witboeken of 
iets dergelijks?  

Inez is aan het woord 

In principe staat dit in het privacybeleid en wordt dit aan commissies doorgegeven. En vaak 

staat het ook vermeld in de commissiewitboeken en wordt dit aangeleerd bij het inwerken. 

Raad van Advies 

Inez is aan het woord 

Dit afgelopen halfjaar is er namelijk vaker dan gebruikelijk vergaderd met de Raad van Advies 

(RvA). Dit hadden we ook aan het  begin van het jaar aangegeven om zo te doen. Dit komt vanuit 

het idee dat een betrokken RvA een bestuur beter kan ondersteunen en van advies kan voorzien. 

Het komende halfjaar willen we eigenlijk nog meer met de RvA blijven vergaderen en ook een 

soort witboek maken om hun rol meer vast te leggen. 

Inez vraagt of er vragen zijn. 

Sara is aan het woord 

Het is niet echt een vraag, maar meer een algemene opmerking. Ik denk dat als jullie die rol meer 

willen vastleggen, dat je ook kan overwegen om het in het Huishoudelijk Reglement (HR) op te 

nemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat het bestuur veertig keer per jaar moet vergaderen en 
zoiets zou je ook voor de RvA kunnen opnemen. Dan blijft dat ook in stand. 

Inez is aan het woord 



We willen inderdaad nu de rol van de RvA meer gaan vastleggen, maar dat zal nog niet in één 
keer perfect zijn. Dus we gaan nu kijken hoe we dat gaan vastleggen en dan zou het uiteindelijk 

inderdaad ook in het HR kunnen komen, Goed dat je het zegt. 

Mara is aan het woord 

Ik vroeg me af, zeker omdat het natuurlijk best een moeilijk jaar is met veel beperkingen, wat is 
er dan precies uit die vergadering gekomen, waardoor jullie toch besloten hebben om vaker te 

vergaderen? En kunnen we daar concreet iets van terugzien? 

Inez is aan het woord 

Eigenlijk heb ik dit punt meegenomen van mijn voorganger, Carlijn. Zij heeft mij geadviseerd om 

wat vaker met de RvA te zitten, omdat de RvA bestaat uit oud-bestuursleden en zij je toch goed 

kunnen helpen. Bijvoorbeeld, in deze tijd hebben ze geholpen met brainstormen voor 
activiteiten. Zij kunnen dan toch met net een ander idee komen dan het bestuur zelf. Dat is zeker 

een toevoeging in dit bestuursjaar. En in het algemeen zal dit dus verder ook zo zijn, dat de RvA 
net een andere visie heeft, die eigenlijk iedereen ten goede komt. Is je vraag daarmee helemaal 

beantwoord? 

Mara is aan het woord 

Eigenlijk niet helemaal, ik vroeg me af of er concreet een activiteit is of iets anders wat tot stand 

is gekomen tijdens die vergadering? Ik ben daar wel benieuwd naar. 

Inez is aan het woord 

Ja, we hebben de rol van Amerikanistiek besproken met RvA, maar daar kom ik straks op terug. 
Verder qua activiteiten hebben we een commissiedag op de planning staan, maar ook die zal ik 

straks verder toelichten. 

Studenten Geschiedenis Nederland 

Bart is aan het woord 

In het afgelopen halfjaar zijn wij natuurlijk weer lid geweest van SGN. Na een vrij stil eerste 
halfjaar, hebben we afgelopen week onze eerste besturenoverleg gehad en zijn we ook aan het 

kijken naar een eerste activiteit. Dat zal een spelletjesavond zijn online, maar daar wordt later 
verder naar gekeken. We hopen in het aankomende halfjaar ook een fysiek evenement te 

organiseren. Omdat het lustrum van SGN vorig jaar niet gevierd kon worden, willen we dat dit 
jaar voortzetten en dit zal in Leiden plaatsvinden. We zijn hiervoor aan het kijken naar een 

hybride activiteit, waarbij dus een deel fysiek is en een deel online. Het leuke aan de SGN-dag is 

dat je studenten geschiedenis uit heel Nederland kunt ontmoeten, dus we hopen dat deze door 
kan gaan. 

Inez is aan het woord 

Inez vraagt of er vragen zijn. 

Daan K. is aan het woord 

Ik heb een vraag over SGN natuurlijk, want ik houd van SGN. Vorig jaar had ik er persoonlijk heel 

veel aan om met andere besturen te vergelijken hoe je activiteiten online vorm kan geven en wat 

zij wel of niet fysiek deden. Zijn jullie dit jaar ook al bezig met dat vergelijken en wat misschien 
zij nog als opties hebben voor Kleio? 

Bart is aan woord 



Ja, we hebben dus vorige week een besturenoverleg gehad, waar online activiteiten en 
organisatie centraal stonden. We hebben dus ook gekeken naar hoe andere verenigingen dat 

doen. En bij de SGN-vergadering iedere maand is er ook altijd een punt op de agenda, waarbij we 
online activiteiten samen evalueren en ideeën uitwisselen. Dus daar hebben we zeker veel aan, 

zeker in deze tijd, waarin weinig fysiek kan. 

Reizen 

Inez is aan het woord 

Het afgelopen halfjaar hebben we natuurlijk de Battlefieldtour en de Grote Kunstreis gepland. 
Helaas konden beide reizen niet doorgaan vanwege overheidsadvies, omdat je dus alleen naar 

het buitenland mag reizen als dit strikt noodzakelijk is. Grote Reis gaat voorlopig nog door en 

zowel het bestuur als de Reiscommissie houden natuurlijk de adviezen goed in de gaten. Zodra 

we hier meer over weten, worden jullie geïnformeerd. In het verslag staat ook nog dat we wilden 
proberen om de Battlefieldtour te verplaatsen, inmiddels weten we dat dit niet gaat lukken. Voor 

de mensen die willen weten of de docent die ieder jaar meegaat, Dr. Willem Melching, volgend 
jaar nog mee wil: ja, hij is hier heel enthousiast over. In ons beleidsplan hadden we het ook nog 

over een eventuele reis van de Filmcommissie en een liftweekend. De reis van de Filmcommissie 
was qua planning al moeilijk en toen de maatregelen ook nog aangescherpt werden, is deze 

geannuleerd. Een liftweekend zien wij gewoon niet als een reële optie in deze omstandigheden. 

Verder heeft het bestuur aan het begin van het jaar reisregels opgesteld. Dit was om de 

veiligheid te garanderen van iedereen, die mee zou gaan op een reis en om de kans zo klein 

mogelijk te maken dat iemand besmet zou raken met corona. We vinden het natuurlijk heel 

jammer dat veel reizen niet door kunnen gaan dit jaar.  

Er zijn geen vragen. 

Amerikanistiek 

Inez is aan het woord 

Het afgelopen jaar is de studievereniging voor Amerikanistiek, Amsterdam Americanist Society 

(AAS), opgeheven. Toen zijn wij door twee oud-voorzitters, Job W. en Joëlla de V., van deze 

vereniging benaderd. Zij vroegen ons of Amerikanistiek eventueel een plek kon krijgen binnen 

Kleio, aangezien Amerikanistiekstudenten ook gewoon geschiedenisstudenten zijn, maar alleen 

een andere track binnen de opleiding volgen. Na verschillende gesprekken zijn we tot de 

conclusie gekomen dat we samen met Job en Joëlla en nog een lid van Amerikanistiek willen 

onderzoeken of Amerikanistiek een plek kan krijgen binnen Kleio. Een algemeen lid van Kleio 

kan na deze ALV ook een brief insturen, als hij/zij interesse heeft om mee te helpen 

onderzoeken. Belangrijk hierbij is om te zeggen dat we iemand van Kleio graag die kans willen 
geven, maar dit hoeft niet. Op de Kandidaatsbestuur-ALV zullen de bevindingen worden 

teruggekoppeld en deze zullen ook besproken worden met het 92ste bestuur, aangezien een 
eventuele commissie er pas in september zou komen. 

Inez vraagt of er vragen zijn hierover. 

Rijk is aan het woord 

Ik heb vragen en opmerkingen. De eerste is: we hebben natuurlijk net Kunstgeschiedenis 

afgestoten, dus hoe reëel vind je het dan om nu een andere studierichting toe te laten? Zeker 
gezien het geringe aantal studenten Amerikanistiek. 

Inez is aan het woord 



Kunstgeschiedenis is een compleet andere studie, terwijl Amerikanistiek een track binnen de 
opleiding Geschiedenis is.  

Rijk is aan het woord 

Kunstgeschiedenis is uiteindelijk toch alleen maar een hulpmiddel van de geschiedenis? 

Inez is aan het woord 

Ja, ik bedoel meer dat als je de track Amerikanistiek doet, staat er nog steeds op je diploma dat je 
een Bachelor Geschiedenis hebt gedaan. Dat is dus het verschil. Je hoeft ook geen 

statutenwijziging te doen. Ik heb ook nog even nagevraagd hoeveel mensen er Amerikanistiek 

doen, zodat jullie een inschatting kunnen maken van hoe groot die groep is. Ze weten niet 

precies hoeveel mensen er aan de minor beginnen, want dat is ook nog een groep die hierin 

geïnteresseerd kan zijn, maar dat zijn tussen de veertig en zestig mensen die hieraan beginnen. 
Er zijn ook twintig masterstudenten en rond de vijftig mensen beginnen ieder jaar aan de track, 

dus het is niet zo’n hele kleine groep. Er is wel duidelijk dat veel mensen interesse hebben in die 
studie. 

Rijk is aan het woord 

Wat doet dit met de status de Kunstcommissie? Want als we er een Amerikanistiekcommissie 

bijkrijgen en we hebben Kustgeschiedenis afgestoten, wat legitimeert dan nog het bestaan van 

de Kunstcommissie?  

Inez is aan het woord 

Kunstgeschiedenis is een andere studie in theorie, wat betekent dat daarvoor een 
statutenwijziging moest plaatsvinden. Maar dat neemt niet weg dat geschiedenisstudenten nog 

wel vakken volgen van Kunstgeschiedenis of zich hierin specialiseren. Dus ik zie nog wel dat 

geschiedenisstudenten nog steeds geïnteresseerd zijn in kunst en een Kunstcommissie past dan 

nog wel binnen de vereniging. 

Rijk is aan het woord 

Oké, ik vind het geen bevredigend antwoord, maar ik zal er genoegen mee nemen. Ik heb ook een 
verzoekje nog dan. 

Sara is aan het woord 

Ik wil graag op Rijk reageren als dat mag. Ik denk dat Inez wel voldoende antwoord heeft 

gegeven. Kunstgeschiedenis stond in de statuten, dus Kleio was eigenlijk wettelijk verplicht om 

Kunstgeschiedenisstudenten aan te nemen en iets met kunstgeschiedenis te doen. Dat is wel iets 

heel anders, doordat het in je statuten staat, dan dat je een commissie hebt waar mensen in 
geïnteresseerd zijn. Zoals een commissie over kunst, film of Amerikanistiek.  

Rijk is aan het woord 

Ik ben blij dat het antwoord voor jou wel bevredigend was. Ik heb ook nog een verzoek aan het 

bestuur: of er onderzocht kan worden of er een Balkancommissie kan komen, want daar ben ik 

erg in geïnteresseerd en ik ben bereid daar zitting in te nemen. 

Inez is aan het woord 

Goed om te weten, als je een voorstel instuurt, kunnen we daar natuurlijk naar kijken. Maar ik 

wil het nu graag over Amerikanistiek hebben. Zijn er verder nog vragen? 



Daan K. is aan het woord 

Stel er zou een nieuwe commissie bijkomen, wat ik op zich wel voor me kan zien, wordt er dan 
qua budget rekening mee gehouden? Moet er dan weer een deel bestuursbudget aan het begin 

van het jaar worden toegekend aan een extra commissie? Dat gaat dan ten koste van andere 
commissies, maar als het maar voor een heel select deel van de Kleio-leden is, die alleen 

Amerikanistiek willen doen, is dat dan niet onevenredig?  

Inez is aan het woord 

We zijn nu nog vooral in de oriënterende fase, waarbij we kijken naar of er überhaupt een 
commissie komt. En verder zal dit vooral aan het 92ste bestuur zijn, aangezien hun 

penningmeester het budget zal gaan verdelen. Dus op de volgende ALV zullen we hier een 

duidelijker antwoord over hebben, als de commissie er komt. 

Mara is aan het woord 

Misschien een tip, ook voor het 92ste bestuur, want ik weet nu al drie oud-bestuursleden van 

AAS, die ook geschiedenis hebben gestudeerd, namelijk Donna, Lieze en Jesse. Misschien hebben 
zij hier ook wel zinnige dingen over te zeggen. 

Inez is aan het woord 

Dankjewel, we zullen contact met ze opnemen. 

Sara is aan het woord 

Je zei net dat heel veel Amerikanistiekstudenten ook geschiedenisstudenten zijn, maar de minor 
die je net noemde, zijn ook bijvoorbeeld veel studenten van European Studies. Dus dat is wel nog 

iets om rekening mee te houden bij de aantallen 

Inez is aan het woord 

Jazeker, maar we zullen ons vooral richten op de track Amerikanistiek, aangezien die meerdere 
jaren betrokken blijven. 

Roos is aan het woord 

Om nog even in te gaan op Daan zijn punt, dat er dan budget wordt afgesnoept van andere 

commissies. Het is wel zo dat Kleio de afgelopen vijf jaar moeite heeft om zijn budget op te 

maken en dat Kleio ook nog steeds niet volledig ALPHA-subsidie aanvraagt, dus budgettaire zal 

het niet per se een probleem moeten vormen. 

Daan K. is aan het woord 

Dat is natuurlijk wel iets relatiefs, want budget dat over is, wordt natuurlijk in de BBQ gestoken, 
die juist heel leuk is omdat iedereen er wat aan bij kan dragen. En ik heb ook in commissies 

gezeten de afgelopen jaren, waarbij we eigenlijk wel meer budget hadden gewild en daar niet de 
mogelijkheden toe waren. Dus ik denk dat je, voordat je aan een extra commissie denkt, wel je 

eigen boekje helemaal op orde moet hebben. 

Roos is aan het woord 

Gelukkig hebben we nu een Acquisitiecommissie, waar we het volste vertrouwen in hebben. 

Daan K. is aan het woord 

Ik zei het ook meer omdat het iets is om aan te denken, dan dat het niet mag. 



Inez is aan het woord 

Misschien is het nog goed om te noemen dat AAS de afgelopen paar jaar eigenlijk alleen 
activiteiten organiseerde, die zichzelf sponsorden. Dus activiteiten waarbij ze deelnamegeld 

instelden, subsidie aanvroegen en zo quitte spelen.  

Thom is aan het woord 

Is het per se nodig om een nieuwe commissie aan te stellen of kun je ook de activiteiten, die AAS 

organiseert, verdelen onder de huidige commissies of vanuit het bestuur zelf doen? Het is wel 

gek dat als het bij geschiedenis hoort, dat het dan gelijk zich weer afzondert in een aparte 
commissie. 

Inez is aan het woord 

Goede vraag, we hebben hier inderdaad ook een gesprek over gehad. Hoe wij dat zien, is dat er 
dan het gevaar bestaat dat Amerikanistiek dan een beetje ondergesneeuwd zal worden. Over dat 

ze zich dan afzonderen hebben we het ook gehad, maar eigenlijk merkten ze bij AAS dat die 

tweedeling juist eerst groot was. Heel veel mensen die betrokken waren bij AAS, zaten ook al bij 
Kleio, dus de splitsing zal juist kleiner worden. 

Gien is aan het woord 

Denk je niet dat een aparte commissie juist een tweesplitsing creëert alsnog? 

Inez is aan het woord 

Het wordt denken wij niet helemaal een tweesplitsing, omdat iedereen in een eventuele 
Amerikanistiekcommissie kan plaatsnemen. Je hoeft dus niet per se Amerikanistiek te doen, dit 

zal geen vereiste zijn. Hierdoor zal de commissie dus ook niet uit alleen studenten 
Amerikanistiek bestaan, maar ook andere Kleio-leden. 

Mara is aan het woord 

Ik kan me herinneren dat in mijn eerste jaar bij een bepaald reisje naar Londen van AAS heel 

veel verlies is gemaakt en dat ze eigenlijk de afgelopen twee jaar veel geldproblemen hebben 
gehad. Volgens mij hebben ze veel schulden, is dat dan iets dat ze meenemen naar Kleio of wat 

gaat daarmee gebeuren? 

Inez is aan het woord 

Hier hebben wij ook een gesprek over gehad. Het plan is nu om AAS niet direct overnemen qua 

naam, maar we gaan een nieuwe commissie oprichten met de oud-voorzitters. Dus voor de 

financiële problemen die zij nog hadden, hebben zij iets met ALPHA geregeld. 

Rijk is aan het woord 

Het wordt nog onderzocht toch, niet opgericht? Het zou ook een logische uitkomst zijn dat we 
het niet gaan doen? 

Inez is aan het woord 

Ja, dat kan ook. Sorry als ik me versprak. 

Commissies 

Roan de Lisle is aan het woord 



Ondanks de belemmeringen van corona hebben alle commissie minstens één activiteit weten te 
organiseren. Dit geweldige enthousiasme, doorzettingsvermogen en veerkracht worden enorm 

gewaardeerd, niet alleen door het 91ste bestuur, maar door de hele vereniging. Activiteiten 
waren naar omstandigheden redelijk goed gevuld, maar ze merkten wel, wij ook als bestuur, dat 

naarmate het jaar vorderde, mensen ‘corona-moe’ werden. Hierdoor waren de online 
activiteiten minder in trek later. Desalniettemin merkten we wel dat, vooral de nieuwe 

eerstejaars, toch enthousiast de activiteiten vulden. Daardoor verliep de sollicitatieperiode ook 
beter dan verwacht; door de grote instroom nieuwe eerstejaars kwamen de meeste commissies 

wel vol. Alleen voor de commissies die niet vol raakten, is besloten een tweede sollicitatieronde 
te openen. Deze is geopend vanaf vandaag, 16 februari en duurt tot 5 maart. De commissies die 

weer open zijn, zijn de Acquisitiecommissie, Toekomstcommissie en Onderwijscommissie. Meer 

informatie over deze commissies staat op onze sociale media. Verder zal ook de 

Introductiecommissie weer ontwaken zoals gewoonlijk en zal dus ook open zijn voor 
sollicitaties. Deze commissie zal zich bezighouden met de matchingdag, introductiedag en 

introductieweekend. Ik heb weekenden tussen haakjes gezet, omdat we ermee bezig te zijn 
misschien een extra introductieweekend te houden voor de huidige eerstejaars. De 

bestuursleden die de Introductiecommissie gaan vormen, zullen Bart en ik (Roan) zijn, dus meld 

je aan. Ook zijn er weer voorzittersvergaderingen gehouden, waarop ik ook de semesterplanning 

presenteerde. Dit hielp, naar mijn inzien, erg met het overzicht houden van de vereniging. Ook 

was deze vergadering bedoeld als uitlaatklep voor de voorzitters. Verder werden er ook 
penningmeestergesprekken en nieuwe-ledengesprekken gehouden. Wij als 91ste bestuur 

merkten dat deze gesprekken erg handig waren om het gevoel binnen de commissies te peilen. 
Het volgende halfjaar zullen we opnieuw penningmeestergesprekken houden en ook individuele 

voorzittersgesprekken. Hieronder staan alle stukjes van de commissies. Ik ga ervanuit dat jullie 
alles gelezen hebben. Als je het nog niet gelezen hebt, is het zeker een aanrader, want er staan 

leuke plannen voor het komende halfjaar tussen. 

Inez is aan het woord 

Inez vraagt of iemand vragen heeft. 

Rijk is aan het woord 

Ik heb alle stukjes uitgebreid doorgelezen natuurlijk. Ik heb een vraag over de 
Acquisitiecommissie: zijn er lessen getrokken uit de gefaalde samenwerking met Athena 

Summary en nemen we die lessen mee naar toekomstige samenwerkingen? Ik weet niet of dit 

een vraag is aan het bestuur of aan de leden of voorzitter van de Acquisitiecommissie. 

Inez is aan het woord 

Steven wil jij deze vraag beantwoorden? 

Steven is aan het woord 

Athena Summary is grotendeels geregeld door het 91ste bestuur en de toenmalige 
bestuursafgevaardigde uit de commissie. Door communicatieproblemen met Athena Summary 

zijn ze hiervan afgestapt en nu hebben we een samenwerking met Stuvia. Dat heeft in de vorige 

nieuwsbrief gestaan met een kortingscode. We zullen er proberen op te letten dat de 

communicatie voortaan goed is met de bedrijven, veel meer is er niet over te zeggen. Wat we 

sowieso het afgelopen halfjaar hebben geleerd, is dat het wel belangrijk is om bij het benaderen 
van bedrijven al af te spreken op welke manier je communiceert en dit in stand houdt. Anders 

zie je al snel dat zo’n samenwerking verwatert. 

Inez is aan het woord 



We hebben als commissie ook een drive, waarin verschillende documenten terug te vinden zijn, 
ook over Athena Summary. Zo weten toekomstige leden van de commissie dit ook. 

Daan K. is aan het woord 

Over Athena Summary wilde ik toevoegen dat dat bedrijf zelf ook vorig jaar in problemen raakte, 

doordat universiteiten dat soort samenvattingen gingen verbieden. Dus dat is een verandering 
die vorig jaar plaatsvond en waar Stuvia anders mee omgaat. Ik heb ook nog een vraag voor de 

Acquisitiecommissie zelf: ik weet nog dat we vorig jaar best wat samenvattingen over hebben 
gehouden van Oude Geschiedenis, Middeleeuwse Geschiedenis en De wereldgeschiedenis van 

Nederland, die liggen in stapels op de Kleiokamer. Aangezien onze samenwerking is opgeheven, 
wordt hier iets mee gedaan of wisten jullie dit überhaupt?   

Inez is aan het woord 

Ja, dat is zeker iets om voor volgend jaar over na te denken. Op dit moment kunnen we niet de 

Kleiokamer op, dus kunnen we er niet zoveel mee doen. Zodra dit kan, zullen we er met de 
Acquisitiecommissie naar kijken. 

Sara is aan het woord 

Ik heb een opmerking over de Kleiokamer. Je kunt iemand mailen en dan kan je wel spullen 

ophalen. 

Inez is aan het woord 

Ja, dit wisten we wel. Dankjewel. 

Joris is aan het woord 

Ik heb ook een vraag over mislukte samenwerkingen. Zo’n twee jaar geleden hebben we een 

intense samenwerking gehad met Drukbedrijf, maar dit is een bedrijf dat je echt niet moet 
vertrouwen. Het staat ook zelfs in het draaiboek dat we hier als vereniging niet weer in zee mee 

moeten gaan, maar nu zag ik dat dit wel is gebeurd. Klopt dat? 

Inez is aan het woord 

Ja, dat klopt. 

Joris is aan het woord 

En met welke reden? 

Steven is aan het woord 

Ik heb in het draaiboek niks gelezen hierover. 

Joris is aan het woord 

Het staat in het witboek van de Commissaris Extern als het goed is. 

Steven is aan het woord 

Dan ligt het daaraan. Maar we hebben heel goed contact met hun contactpersoon en vandaar dat 

we toch die samenwerking zijn aangegaan. Als ik dit had geweten misschien niet. Wat was er zo 
slecht aan dan? 

Joris is aan het woord 



Ten eerste, ze waren communicatief erg zwak. Verder werd het product maar half geleverd, in 
ieder geval de eerste keer. Dat zijn de twee hoofdzaken eigenlijk. 

Steven is aan het woord 

Ik heb ervaren dat de communicatie in dat opzicht dan waarschijnlijk verbeterd is en zij zeiden 

ook dat ze erg veel samenwerken met studie- en studentenverenigingen, dus vandaar dat we die 
samenwerking zijn aangegaan. 

Sjoerd is aan het woord 

Ik heb een vraag over een tweede introductieweekend voor de huidige eerstejaars. Is erover 

nagedacht wie dat gaat organiseren? Is dat door het bestuur of de vorige Introductiecommissie 

of de nieuwe commissie? 

Inez is aan het woord 

Dit staat nog niet vast. Maar we denken nu dat we dit vanuit het bestuur willen organiseren, 

omdat we nog aardig wat budget over hebben en de nieuwe Introductiecommissie heeft geen 

budget voor twee weekenden. Maar een samenwerking is altijd goed, dus wellicht zullen die er 
wel bij betrokken worden. 

Sjoerd is aan het woord 

Helemaal goed, dat wordt solliciteren. 

Verder geen vragen. 

Pauze tot 20:50 

Inez heropent de vergadering om 20:51 

Bestuursactiviteiten 

Inez is aan het woord 

We hebben net iets eerder pauze gehad, omdat daar denk ik wel behoefte naar was. Nu gaan we 

eerst nog even de bestuursactiviteiten bepreken, voordat we doorgaan naar de financiën. Het 

afgelopen halfjaar heeft namelijk ook het bestuur activiteiten georganiseerd. Zo zijn we 
begonnen met een speeddateborrel, hierbij konden leden langskomen, die interesse hadden in 

een commissie. Deze speeddateborrel was goed bezocht. Zoals Bart net al noemde, hebben we 
twee fysieke borrels gehad en daarna zijn we overgestapt op de online borrel. We hebben een 

spelletjesavond gehouden, die goed beviel. Natuurlijk hebben we ook spreekuren en Studeren 

met Kleio georganiseerd. Daarnaast is ook Koken met Kleio een aantal keer verschenen op onze 

Instagram. In het komende halfjaar willen we gaan werken aan een eerstejaarsactiviteit en we 
willen graag alsnog de commissiedag, in een andere vorm dan normaal, laten plaatsvinden. We 

hopen dit te doen als de regels versoepeld zijn, zodat commissies zich kunnen opsplitsen in 
kleine groepjes. De borrels willen we in het komende halfjaar interactiever maken, dus 

spelletjesavonden, een bierproeverij of een borrel koppelen aan een ander evenement.  

Zijn er vragen hierover. 

Daan K. is aan het woord 

Als iemand die naar elke online borrel gaat, ben ik er heel blij mee en het is goed om te horen dat 
er actievere plannen komen. Zijn daar concrete plannen voor?  

Bart is aan het woord 



Met SGN hebben we het ook over hoe borrels leuk opgevuld kunnen worden. We zijn nu aan het 
kijken naar een bierproeverij. We zijn aan het kijken naar andere spelletjes. We willen iets meer 

onderzoeken wat werkt, voordat we het hier aankondigen. 

Inez is aan het woord 

Als je goede ideeën hebt, app ons, zeg het nu! We willen met alle liefde kijken of zoiets mogelijk 
is. 

Sara is aan het woord 

Twee weken geleden was er een ledenbijeenkomst. Is er toen hierover gesproken ook? 

Inez is aan het woord 

Ja, daar hebben we het over online activiteiten gehad met verschillende leden. Leden vinden een 
quiz leuk, omdat je met een groepje samen kan zitten. Maar dat is nu lastig, gezien je maar één 

bezoeker mag. Daar kwam ook uit dat het interactieve leuker gevonden wordt, daar gaan we 

meer op in zetten. 

Mara is aan het woord 

Ik snap dat we het hebben over online activiteiten, maar ik denk dat er wel iets van ruimte is om 

iets fysieks te organiseren. Bij Kanvas hebben ze dat ook gedaan, er moet wel iets fysiek mogelijk 
zijn.  

Roan is aan het woord 

Als ik daar op in mag haken, de Feestcommissie is daar al druk mee bezig.  

Inez is aan het woord 

Lees de stukjes met commissies ook vooral, we zijn ermee bezig.  

 

7. Financiën (zie bijlage: Halfjaarlijkse Realisatie)  

Lucas Ottenheijm is aan het woord 

Ik zal het even over de financiën gaan hebben. Allereerst zal ik even de halfjaarrealisatie gaan 

bespreken, dit doe ik per blok zoals jullie hier kunnen zien,. Ten eerste kunnen jullie zien dat de 

contributie hoger is dan begroot, dit is dus 4025 in plaats van 3965 euro. En ook Athenaeum 

heeft meer opgeleverd. Die beide bedragen komen op de reserve te staan zodat ze weer 

beschikbaar zijn voor bestuur en de commissies. Dan zien we hier aan de rechterkant bij de 

vaste lasten dat de website iets duurder is uitgevallen door een BTW-verhoging. Eindeloos is 

hetzelfde als begroot. En voor zowel de rekening als het ledenbestand geldt dat die in termijnen 

worden betaald, daardoor staat hier nog niet het hele bedrag op. Hieronder kunnen jullie zien 

dat de restitutie voor het rampenfonds en de bijdrage voor het rampenfonds aan beide kanten 

160 euro is. Ook het spaargeld van lustrum staat aan beide kanten genoteerd en dit kan, omdat 

we deze nog niet gerealiseerd hebben. Dan gaan we door naar de commissies: hier is te zien hoe 

we inkomsten en uitgaves van de commissies aanvankelijk hadden begroot. Door corona zal dit 

waarschijnlijk anders uitvallen, maar dit is hoe het er aan het begin van het jaar uitzag. Bij de 

meeste commissies is te zien dat ze nog niks hebben uitgegeven, behalve bij de Kunst-, Reis-,  

Onderwijs- en Lustrumcommissie. Die uitgaven zal ik zo meteen verder toelichten. Dan kunnen 

we hieronder bij de commissiebudgetten zien hoeveel er van het budget is opgemaakt. Dan zien 

we dat de Kunstcommissie bijna het hele budget heeft opgemaakt. De Lustrum- en de 



Onderwijscommissie hebben eigenlijk alleen geld gebruikt voor wat prijzen. En ook de 

Reiscommissie heeft zijn hele budget opgemaakt. Dan gaan we nu door naar een overzicht van 

de inkomsten en uitgaven per commissie. Ten eerste, de Feestcommissie heeft nog niets 

uitgegeven. Hetzelfde geldt voor de Film-, Introductie- en de KIFcommissie. Bij de 
Kunstcommissie zien we de aanbetaling van de Grote Kunstreis, dat was 336 euro. In principe is 

er goed gekeken naar teruggave bij annulering, het hostel dacht hier iets anders over. Maar we 

hebben vandaag positief nieuws gekregen, het geld wordt teruggestort. Hierdoor heeft de 

Kunstcommissie weer haar volledige budget. De Onderwijscommissie heeft alleen geld 

uitgegeven aan een prijs voor de Historische Pubquiz, dus ze hebben ook nog voldoende budget 

over. Ook de Reiscommissie heeft voor nu alleen nog maar twee aanbetalingen gedaan, ook 

daarbij hebben we goed in de gaten gehouden dat we het geld terugkrijgen bij annulering. Dan is 

er ook te zien dat de Lustrumcommissie geld heeft uitgegeven voor de prijzen van de bingo. 

Helemaal onderaan zien we de reserve. Dat is dus die 60 euro die over is aan contributie en ook 

127,83 euro als overschot van Atheneum. Dan zal ik nu het laatste stukje laten zien. Op de balans 

kunnen we zien dat de lopende rekening wel is veranderd omdat daar zowel contributie als 

Atheneum bij is gekomen. Daarom zit daar zo’n groot verschil in. Op de spaarrekening is alles 

hetzelfde gebleven, niets van afgegaan en niets bijgekomen. Voor de rest is hier weinig 

spannends aan, niets aan op te merken.  

Inez is aan het woord 

Voordat er vragen gesteld kunnen worden wil ik het woord geven aan Roos namens de 

Kascommissie.  

Roos is aan het woord 

Roos stelt zich voor. Samen met Trudi vormen wij de Kascommissie. Het afgelopen halfjaar 

hebben wij dus Lucas geadviseerd en gecontroleerd in zijn penningmeesterschap. Door de 

coronacrisis is dit jaar financieel gezien anders dan anders, en Lucas heeft hier het eerste 

halfjaar goed op geanticipeerd. Dit door, ten eerste heel goed samen te werken met de 

commissiepenningmeesters, de commissiebudgetten in de gaten te houden en wanneer nodig 

met de Kascommissie te overleggen. Wij zijn van mening dat door zijn adequate en flexibele 

optreden Kleio er het eerste halfjaar goed door is gekomen. Wij kunnen daarom aan de ALV 

meegeven dat de boekhouding in goede staat verkeerd en wij ook het volgende halfjaar met veel 

vertrouwen tegemoet zien. 

Inez aan het woord: 

Dankjewel Roos, we gaan door naar de vragen.  

Rijk aan het woord: 

Ik heb geen vraag maar wilde even zeggen dat ik er uitgebreid naar heb gekeken en ik wil een 

compliment geven aan Lucas en de commissiepenningmeesters.  

Daan K. aan het woord: 

Het is fijn om te horen dat we er financieel goed voor staan, maar het doet me bijna pijn om te 

zien dat zoveel commissies nog maar nul euro budget hebben besteed. Ik vraag me een beetje af 

hoe dat kan, want we zijn al een half jaar bezig. Als er zoveel geld nog niet is besteed, wat 

gebeurt hier dan mee? 

Lucas antwoord: 

Dat is een hele goede vraag inderdaad. Ik kan je wel vertellen, toen ik de eerste 

penningmeestergesprekken had, in november, zaten we nog niet in een strenge lockdown en 

toen was bij zowel de commissies als het bestuur het idee dat er vanaf het tweede semester 



meer mogelijk zou zijn. Er is toen gedacht om niet veel uit te geven, maar het te bewaren voor 

het tweede halfjaar. Een aantal weken geleden heb ik weer penningmeestergesprekken gevoerd 

en toen heb ik aangegeven dat commissies toch een creatieve en verantwoordelijke manier 

moeten vinden om het budget uit te geven. Ik heb hen toen ook een deadline gegeven om met 
een aantal ideeën te komen hoe ze het geld het komende halfjaar gaan besteden. Hier zijn leuke 

ideeën uit voort gekomen, dus we doen zeker ons best om het geld op te maken.  

Sara aan het woord  

Ik las in het halfjaarijks verslag iets over Sponsorkliks. Kun je hier iets over uitleggen? 

Lucas aan het woord 

Ja, we hebben vanuit de Acquisitiecommissie besloten hier mee in zee te gaan. Maar we zijn het 

zelf nog aan het uitzoeken, dus er moet nog aan de leden bekendgemaakt gaan worden hoe dit in 

zijn werk gaat. Maar het idee is natuurlijk, zoals bij alle acquisitie, dat dit bij de reserve komt te 

staan en dat het beschikbaar komt voor de commissies en het bestuur. Via de nieuwsbrief en 

sociale media zal dit binnenkort worden uitgelegd. 

Er zijn verder geen vragen meer. 

 

8. Sollicitatiecommissie  

Roan is aan het woord 

De Sollicitatiecommissie is opgericht om objectiviteit te waarborgen tijdens het zoeken naar een 

nieuw bestuur. Deze zal ook dit jaar bestaan uit vijf leden; twee leden van het huidig bestuur, 

één oud-bestuurslid, één extern bestuurslid en één algemeen lid van Kleio. De twee leden van 

het huidige bestuur worden door het bestuur zelf gekozen. Het oud- en externe bestuurslid 

zullen op deze ALV worden aangedragen. Hierover zullen we zo gaan stemmen. Het algemene lid 

van Kleio zal door een loting worden aangedragen. Alle leden van Kleio, behalve mensen die 

gaan solliciteren en bestuursleden zelf, hebben het recht om een sollicitatiebrief in te sturen. Uit 

de sollicitatiebrieven zal worden geloot. Dit jaar zal de sollicitatiecommissie bestaan uit: Inez 

Snijder, onze huidige voorzitter, Evita Minnaard, onze huidige secretaris en het externe 

bestuurslid is Twan W. van SES. We hebben voor Twan gekozen omdat hij een andere functie 

heeft dan Evita en Inez, namelijk penningmeester en omdat hij van SES is. Dit is een vereniging 

die Kleio als vereniging goed kent, maar niet de potentiële sollicitanten kent. Het oud-

bestuurslid is Sam V., hij was commissaris extern in het 88ste bestuur, wat hem op voldoende 

afstand plaatst om objectiviteit te waarborgen.  

Inez is aan het woord 

Voordat ik de gelegenheid geef om vragen te stellen wil ik aan Sam en Twan vragen om de Zoom 

te verlaten.  

Sam en Twan verlaten de Zoom-meeting 

Dan is er nu de gelegenheid om vragen te stellen. 

Joris is aan het woord 

Gezien hoe vorig jaar de sollicitatieprocedure gelopen is, hebben jullie al ideeën hoe dit in betere 

lijnen kan worden geregeld? 

Inez is aan het woord 

We hopen in de komende periode meer mensen bij de vereniging te betrekken en we willen 

eerder beginnen om mensen warm te maken voor een bestuursjaar. 



Carlijn is aan het woord 

Je zei dat je eerder wilde beginnen met het zoeken naar een nieuw bestuur, in welke periode wil 

je hiermee starten? 

Inez is aan het woord 

Als Sam en Twan officieel zijn ingestemd gaan we hierover vergaderen. Dit wordt dus later 

bepaald, maar het zal eerder zijn dan gebruikelijk.  

Dan gaan we nu door met de stemprocedure. Je kan voor, tegen of blanco stemmen. Je kan jezelf 

ook onthouden van een stem. Hierbij wordt je wel meegerekend met het quorum. Dit is het 

minimale leden dat aanwezig moet zijn om de stemprocedure als geldig te kunnen beschouwen.   

Omdat het over personen gaat, zullen we zo anoniem mogelijk stemmen. Dit betekent dat jullie 

per mail gaan stemmen. Jullie kunnen straks een mail sturen naar stemmen@kleioamsterdam.nl. 

In deze mail geef je voor allebei de personen aan of je voor, tegen of blanco stemt. Dus eerst 

Twan zijn naam en wat je stemt en dan hetzelfde voor Sam. Het is belangrijk om te weten dat 

alleen Evita, ikzelf en de 18e persoon van de inteken lijst, dit is Rijk, de mail kunnen inzien. Dan 

wil ik eerst vragen of iedereen zich opnieuw wil inschrijven in de chat. Als je je wilt onthouden 

van een stem, steek dan nu een hand op.  

Niemand steekt zijn hand op.  

Dan kunnen jullie nu gaan stemmen.  

Rijk is aan het woord 

Even voor de duidelijkheid, er zal alleen gestemd worden over Sam en Twan. En niet over jou en 

Evita? Waarom niet? 

Inez is aan het woord 

Dit is ingesteld vanaf het 88ste bestuur en sindsdien wordt er alleen gestemd over het externe- 

en oud-bestuurslid.  

Carlijn is aan het woord 

Dit staat ook zo in het Huishoudelijk Reglement. 

Stemmen worden geteld 

Inez is aan het woord 

We zijn klaar met het tellen van de stemmen. Er was nog iemand die een vraag had gesteld over 

de stemprocedure: als je je onthoudt van een stem, stem je dus niet en wordt je wel 
meegerekend voor het quorum. Met een blanco stem ben je het niet eens met de stelling en 

wordt je dus wel meegerekend in het aantal stemmen.  

 

 Twan en Sam komen terug in de zoom. 

Sam en Twan zijn allebei aangenomen voor de Sollicitatiecommissie. Gefeliciteerd!  

 

9. WVTTK  

Inez is aan het woord 

Is er verder iets ter tafel gekomen? 

mailto:stemmen@kleioamsterdam.nl


Geen reacties.  

10. Rondvraag  

 

Normaal zou ik iedereen persoonlijk vragen of ze iets voor de rondvraag hebben, maar 

aangezien deze ALV via Zoom verloopt, ga ik het niet op die manier doen. In plaats daarvan geef 

ik iedereen nu open de gelegenheid om een vraag te stellen. Heeft er iemand een vraag? 

Er zijn geen vragen. 

 

       11. Afsluiting 

Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie komst en aandacht. Als je later nog vragen of 

opmerkingen hebt, mag je ons als bestuur altijd mailen. We hopen jullie zo bij de online borrel te 

zien om nog even na te kletsen.  

Inez sluit de vergadering om 21:33. 


