
25 februari 2020 – Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

Locatie: P.C. Hoofthuis, lokaal 1.04 

Tijd: 19:00 

Aanwezigen: 

Het 90ste bestuur (5): 

1. Carlijn Verweij 

2. Julia Ballak 

3. Trudi Janssens 

4. Daan Plaizier 

5. Daan Krol 

Leden (39): 

1. Brechtje I. 

2. Mara W. 

3. Melle K. 

4. Sjoerd B. 

5. Oliver de H. 

6. Stijn van D. 

7. David B. 

8. Rijk van B. 

9. Lucie van H. 

10. Roos van B. 

11. Anna w. 

12. Wessel van A. 

13. Roan de L. 

14. Joris van D. 

15. Martijn B. 

16. Skander M. 

17. Tessel van Z. 

18. Sofie de W. 

19. Sterre N. 

20. Vitoria V. 

21. Maurits H. 

22. Vivian L. 

23. Lynn R. 

24. Mats P. 

25. Inez S. 

26. Merijn C. 

27. Thom H. 

28. Iona A. 

29. Sara V. 

30. Devrim A. 

31. Steven de R. 

32. Jeroen van O. 

33. Roemer O. 

34. Julia van B.  

35. Eefje W. 

36. Julian T. 



37. Anne S. 

38. Niels L. 

39. Mari J. 

 

1. Opening 

Carlijn Verweij is aan het woord 

Carlijn opent de vergadering om 19:01  

Ze heet iedereen welkom en stelt de bestuursleden voor. Bij deze Algemene Ledenvergadering 

zullen de plannen voor het aankomende halfjaar bekendgemaakt worden en de afgelopen 

maanden geëvalueerd worden. Heeft iedereen zich ingetekend? We gaan ervan uit dat alle 

stukken zijn gelezen. Er is na stuk 7 een pauze.  

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen.  

3. Vaststellen notulen  

Lynn is aan het woord.  

Mijn naam is verkeerd geschreven bij punt acquisitie.  

Het zal worden aangepast. 

4. Ingezonden stukken 

Er zijn geen ingezonden stukken. 

5. Vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld.  

6. Evaluatie Semester I 

 Carlijn Verweij is aan het woord. 

We wilden dit jaar de stijgende lijn van Kleio voortzetten met de speerpunten samenwerking en 

studie. Daarnaast ook een nieuw speerpunt toevoegen: inclusiviteit.  

Samenwerking 

Samenwerking namen we over van het 89ste bestuur. Hieronder viel de externe samenwerking 

met de UvA. We hebben een lunch georganiseerd met het College van Bestuur, waar Geert ten 

Dam bij aanwezig was. We hebben ook een gesprek gevoerd met opleidingsdirecteur Paul 

Knevel over de reizen van Kleio en de opleiding. Daarnaast stonden we net als elk ander jaar op 

de bachelor dag om potentiele geïnteresseerden te enthousiasmeren voor geschiedenis. Onder 

externe samenwerking valt ook de samenwerkingen met andere studieverenigingen. Afgelopen 

halfjaar hebben we veel feesten en borrels samen georganiseerd, zoals het Introductiefeest met 

SES, Kanvas en Helios. Ook kan je denken aan het IDFA-filmfestival dat we organiseerden met 

SES, Vox-pop en de UvA. Naast de externe samenwerkingen was er ook sprake van interne 

samenwerking. Dit deden wij door commissies waar het kon borrels te laten delen, waardoor er 

iets minder thema borrels waren. Ook was er het afgelopen jaar de eerste heuse samenwerking 

tussen twee commissies voor een activiteit. Dit waren de kunstcommissie en de filmcommissie 

die samen naar het Stedelijk Museum gingen. Aankomend halfjaar zal het toppunt van 

samenwerking de Lustrumweek worden waarbij de Lustrumcommissie, alle andere commissies 



en het bestuur moeten samenwerken om de week tot een succes te brengen.  

 

Carlijn vraagt of er vragen zijn. 

Rijk is aan het woord 

Ik vraag me af, vooral na aanleiding van het gesprek met Paul Knevel, hoe er gecommuniceerd is 

met docenten tot betrekking van reizen tijdens de onderwijsweken. Er zijn wel vaker 

ontevredenheden over geweest.  

Carlijn is aan het woord 

Op het moment dat we in gesprek gingen met Paul Knevel stonden de reizen al vast dus daar 

konden we niet meer mee schuiven. Wel zijn we bezig met de invulling van reizen voor volgend 

jaar.  

Daan P. is aan het woord 

Er is dit jaar rekening gehouden met tentamens, zoals het Publieke Debatten tentamen voor de 

Filmreis. En in tegenstelling tot de Grote Kunstreis van vorig jaar dat in de eerste week van het 

nieuwe blok viel, is de keuze dit jaar preventief gemaakt om het in de tweede week te 

organiseren.   

Studie 

Afgelopen jaar hebben we weer twee keer Studeren met Kleio georganiseerd. Helaas was dit 

twee keer zonder gastcolleges, maar om dit op te vangen hebben we voor de eerste 

tentamenweek een speciaal vragenuur georganiseerd voor Oude Geschiedenis. Hiervoor hadden 

we oefenvragen voor de studenten en konden ze vragen stellen over de stof. Naast Studeren met 

Kleio zijn we ook druk bezig met het toekomstperspectief van de leden dus organiseerden we 

bijvoorbeeld de Buitenland informatieavond, de Masterborrel en een CV-Cursus. Aankomend 

halfjaar willen we ons zeker inzetten om in samenwerking met de onderwijscommissie weer 

gastcolleges te organiseren tijdens Studeren met Kleio en zal ook in april, in samenwerking met 

de UvA, de toekomst dag plaatsvinden. 

 

Carlijn vraagt of er vragen zijn. 

Anne is aan het woord 

Waarom is het in het eerste semester niet gelukt om een gastcollege te regelen voor Studeren 

met Kleio? 

Carlijn is aan het woord 

Het is wel geprobeerd, maar in beide gevallen lukte het niet met de planning van de docenten 

om het in die week te laten plaatsvinden.  

Eefje is aan het woord 

Gaan jullie nog door met de Athena dingen? 

Carlijn is aan het woord 

Ja, dit jaar zeker.  

Thom is aan het woord 

Zijn er plannen om vragenuren uit te breiden naar andere vakken dan Oude Geschiedenis, zoals 

inleiding I en Middeleeuwen? 

Carlijn is aan het woord 

Bij Middeleeuwen kwamen we er helaas te laat achter dat er geen gastcollege mogelijk was. Het 



was ook niet meer mogelijk om er een alternatief voor te bedenken, want anders hadden we dat 

zeker gedaan.  

Inclusiviteit 

Deze hebben wij nieuw toegevoegd dit jaar. Met inclusiviteit probeerden wij alle jaarlagen het 

hele jaar door bij Kleio te betrekken. Op borrels en op reizen lukt dit goed. Er is telkens een heel 

divers gezelschap van eerstejaars tot aan vijfdejaars. Om dit meer te stimuleren hebben wij Bart-

Jan Roffel gevraagd om een mail van ons door te sturen naar masterstudenten, zodat zij ook 

meer bij Kleio betrokken kunnen worden. Eerstejaars probeerden wij door de intreeweek en het 

introductieweekend erbij te betrekken. Echter doordat dit helemaal aan het begin van het jaar is 

hebben wij op 4 februari de Bring-a-Buddy Borrel georganiseerd wat bedoeld was als tweede 

instroommoment. Met activiteiten zoals deze proberen we studenten het hele jaar door bij Kleio 

te betrekken.  

 

Carlijn vraagt of er vragen zijn. 

Mara is aan het woord 

Hoe zag de borrel eruit en waren er veel mensen? 

Carlijn is aan het woord 

Veel mensen hadden huisgenoten meegenomen, dat mocht natuurlijk ook. Er was ook een hele 

groep eerstejaars die in de afgelopen maanden maar één keer op een borrel waren geweest. Dat 

waren dus geen buddies, maar ze hadden wel met hun zevenen besloten om naar de borrel te 

komen. Was zeer geslaagd.  

Lustrum 

Dit jaar viert Kleio haar negentigste verjaardag en daarom is sinds de vorige ALV de 

Lustrumcommissie in stand. Om het lustrum meer te laten leven onder de leden gebruiken we 

het hele jaar het lustrumlogo, dat gemaakt is door de Lustrumcommissie. De afgelopen vierjaar 

is er gespaard voor dit lustrum. Trudi zal zo onder het puntje financiën verder uitleggen over de 

invulling van dit budget. Het afgelopen halfjaar vond het Lustrumgala plaats en aankomend 

halfjaar zullen de lustrumweken en de lustrumreis plaatsvinden. In juni zal de almanak ook 

worden uitgegeven.  

Carlijn vraagt of er vragen zijn. 

Rijk is aan het woord 

Wordt er rekening gehouden met het afnemende studentenaantal en betekent dit dat er een 

lager bedrag gereserveerd zal worden voor het komende lustrum? 

Carlijn is aan het woord 

Wij sparen momenteel nog niet voor het volgende lustrum.  

Rijk is aan het woord 

Hoe gaat dat volgend jaar gebeuren? 

Trudi is aan het woord 

Dit jaar hebben we zelf niet hoeven te sparen voor het volgende lustrum. Dit betekent dat we tot 

nu toe nog niet hebben moeten inkorten in de commissiebudgetten, ondanks dat we dit jaar 

minder aanmeldingen hebben gehad. We hebben hiermee dit jaar dus veel geluk mee gehad. 

Vanaf volgend jaar moet er dus wel rekening gehouden worden dat er óf minder voor het 

lustrum gespaard wordt of dat er meer moet worden ingehouden op de commissiebudgetten.  

Borrel 



Daan Krol is aan het woord.  

Het afgelopen halfjaar hebben we volop genoten van onze tijd in Café Diep. In sommige gevallen 

zijn we uitgeweken voor het Toekomstcafé naar P96. De communicatie met Frank vinden wij 

nog steeds fijn verlopen en hij staat altijd open voor nieuwe ideeën. Dit jaar hebben we zoal het 

Kleio Shotje opnieuw geherintroduceerd in een nieuwe vorm. Voor de rest van het jaar zijn we 

van plan wat meer thema loze borrels te organiseren, zodat er meer ruimte komt voor de 

‘gewone borrelaars’.  

Er zijn geen vragen. 

Website en Sociale Media 

Julia is aan het woord 

Het afgelopen jaar hebben we geprobeerd zoveel mogelijk foto’s te posten van activiteiten en 

reisjes. We hebben ook vlogs gemaakt van de reisjes die we tegelijkertijd op Facebook en 

Instagram plaatsten met de foto’s. Ons gebruik van Instagram is hiermee ook geïntensifieerd 

omdat wij merkten dat weinig eerstejaars gebruik maken van Facebook. Dit uitte zich in veel 

meer posts en stories. We zagen echter in dat dit snel erg veel wordt. Dit leidde tot de beslissing 

dat vanaf morgen elke commissie een eigen Instagram-account krijgt. Hiermee kunnen 

commissies hun eigen activiteiten promoten en een kleine sfeerimpressie geven van de 

commissie. Daarnaast zullen we op de Kleio Instagram de activiteiten nog promoten zodat we 

zeker weten dat de berichten genoeg mensen blijven bereiken. Dan hebben we ook nog alle 

activiteiten op de website geplaatst op de homepage en de kalender. Ook staan in plaats van 

alleen de afgelopen activiteiten ook de aankomende activiteiten op de commissiepagina’s. Op 

deze manier wordt het iets overzichtelijker. Daarnaast staan de e-mailadressen er nu ook bij 

zodat ze makkelijker te bereiken zijn. 

 

Carlijn vraagt of er vragen zijn. 

Rijk is aan het woord 

Ik vind de Instagram accounts een opmerkelijk besluit, want dit is iets dat je niet zo snel besluit 

maar bespreekt. Hoe is het besloten met de commissies en de leden? 

Carlijn is aan het woord 

Dit is door de commissaris extern besproken met de voorzitters tijdens de 

voorzittersvergadering. Er is toen geluisterd naar wat zij ervan vonden en dat was grotendeels 

positief. Daarna is de beslissing gemaakt.  

Mara is aan het woord  

Ik heb het na afloop van de vergadering gewoon besproken met de lustrumcommissie. Je kan er 

wel vanuit kan gaan dat het in elke commissie besproken is.  

Joris is aan het woord 

Is het nog steeds een vrije keuze? 

Julia is aan het woord 

Als een commissie het echt niet wil, kan er een andere oplossing bedacht worden. De activiteiten 

kunnen bijvoorbeeld aan het begin nog op de Kleio pagina gedeeld worden. Het is echter nu de 

bedoeling om te kijken of dit goed werkt.  

Anne is aan het woord 

Hoe ziet het bestuur het aanmaken van de pagina’s in praktijk voor zich? Moet de voorzitter van 

de commissie het doen, de bestuur afgevaardigden of de secretaris? En wie bepaald wat er 



gepost wordt? Ik heb er tijdens de voorzittersvergadering over gehoord maar daarna weinig 

informatie gekregen over hoe we het in werking moeten brengen.  

Julia is aan het woord 

Het is logisch dat het nu nog onduidelijk is, maar het werkt eigenlijk precies zoals de 

Facebookpagina’s. Elke commissie heeft een eigen Facebookpagina en vanaf morgen ook een 

Instagramaccount. De bestuur afgevaardigden maken morgen een account aan voor de 

commissie en vanaf dan kan je alle evenementen posten. Er wordt uiteraard wel besproken 

wanneer iets geplaatst wordt, maar als je bijvoorbeeld de Tip van de Kucie wil plaatsen in de 

story kan dat gewoon. Daar gaat de commissie zelf over.  

Anne is aan het woord 

Het zou fijn zijn voor de volgende keer als dit soort informatie wordt teruggekoppeld aan de 

commissie zelf, want ik wist hier zelf weinig vanaf. 

Carlijn is aan het woord 

Dit is besproken tijdens de tweede voorzittersvergadering.  

Joris is aan het woord 

Daar was je toch tweemaal bij aanwezig? 

Anne is aan het woord 

Nee ik was daar niet bij.  

Roemer is aan het woord 

Het staat ook in de notulen.  

Roos is aan het woord 

Hoe gaat de promotie voor activiteiten werken? Is de commissie daar nu zelf verantwoordelijk 

voor of gaat het bestuur dit ook doen?  

Julia is aan het woord 

Het zal op dezelfde manier gaan zoals nu. De bestuur afgevaardigde maakt de activiteiten aan, 

zoals nu ook gebeurt, maar dan op het eigen account. Andere soort posts kunnen door iedereen 

geplaatst worden.  

Roan is aan het woord 

Hoeveel gaat het algemene Kleio account nog promoten? 

Carlijn is aan het woord 

De aankomende tijd zal Kleio eerst nog de promotie blijven doen zoals nu, aangezien de volgers 

niet in één keer overstappen naar alle accounts. We willen eerst dat de commissiepagina’s een 

beetje groeien en daarom willen we op beide pagina’s blijven promoten. Uiteindelijk, als het 

goed loopt, zal er alleen op de hoofdpagina in de stories evenementen promoten.   

Anne is aan het woord 

Hoe zien jullie de toekomst van het gebruik van Facebook voor jullie, aangezien veel ouderejaars 

die geen Instagram hebben dat voornamelijk gebruiken. 

Julia en Carlijn zijn aan het woord 

Dat blijft hetzelfde.  

Thom is aan het woord 

Hoe gaan tien verschillende accounts de spam van de vereniging zullen verminderen? Het is 

naar mijn mening beter bij te houden op één account dan op zoveel verschillende.  

Carlijn is aan het woord 

Promotie van een evenement wordt altijd twee weken van tevoren online gegooid. Dit zal voor 



de commissies hetzelfde blijven. Met de commissies pagina’s kan je ook een story maken met de 

Tip van de Kucie of de Snack van de Feco. Zonder de individuele pagina’s kan dit niet, terwijl we 

merken dat Instagram steeds belangrijker wordt voor onze promotie. We willen de kans dus wel 

aan de commissies geven om dit soort dingen te posten. 

Thom is aan het woord 

Ja ik begrijp dat, maar ik vind het toch een grote stap om van één account naar tien te gaan.  

Carlijn is aan het woord 

Daarom blijven we eerst nog op centrale account dingen posten. Zeker weten dat dit goed zal 

werken doen we natuurlijk niet, maar de gok willen we wel maken. 

Melle is aan het woord 

Hebben jullie nagedacht over het scenario waarin het niet werkt. Gaat alles dan terug naar één 

account of mogen bepaalde commissies die het wel willen dan nog een account houden? 

Carlijn is aan het woord 

Het is of allemaal wel of allemaal niet. We willen niet dat de ene commissie het wel houdt omdat 

zij leuke posts maken en de andere niet omdat zij minder plaatsen. 

Melle is aan het woord 

Wanneer gaat het bestuur dit evalueren? 

Carlijn is aan het woord 

Dit zal sowieso op de KB-ALV teruggekoppeld worden, maar het bestuur zal dit ondertussen zelf 

voornamelijk evalueren.  

Rijk is aan het woord 

Waarom kiezen jullie niet voor een pilot, bijvoorbeeld met commissies die meer geschikt zijn 

voor Instagram dan andere commissies. Ik kan me beter een Fecopagina voorstellen dan een 

Toeco- of Oncopagina.  

Carlijn is aan het woord 

We willen iedereen de kans geven om het te proberen.  

Rijk is aan het woord 

En komt er een soort sturing; een witboek of een greenpaper? Of moet elke commissie nu zelf 

het wiel moet uitvinden? 

Mara is aan het woord 

Ik vind het heel goed dat dit we het hier allemaal over hebben, maar eigenlijk is het hetzelfde als 

de Facebookcommissiepagina’s. Er wordt nu besloten dat het medium dat we nu hebben niet 

goed meer werkt en we moeten overstappen naar Instagram. Het is jaren goed gegaan met de 

Facebookpagina’s dus waarom zou het nu niet goed gaan. We zouden wat meer vertrouwen 

moeten hebben en er is uitgelegd dat de bestuur afgevaardigden hier rekening mee houden dus 

het komt wel goed.  

Rijk is aan het woord 

We kunnen ook het gesprek hierover voeren. 

Mara is aan het woord 

Maar dat doen we nu toch ook?  

Rijk is aan het woord 

Uitgebreid. 

Joris is aan het woord 

Je hebt uiteraard ook de keuze om een account te volgen of niet.  



Studenten Geschiedenis Nederland (SGN) 

Daan K is aan het woord 

Zoals jullie als het goed is weten is Kleio onderdeel van het landelijk overkoepelend orgaan SGN. 

Hier zitten alle studieverenigingen voor geschiedenis in Nederland bij. In het afgelopen halfjaar 

hebben we hier vaak mee in conclaaf gezeten. Met SGN hebben we een hoop ideeën, ervaringen 

en problemen kunnen uitwisselen met andere verenigingen. Zo heeft er ook een besturenoverleg 

plaatsgevonden, waar bijna alle besturen in voltallige aantallen aanwezig waren. Natuurlijk ook 

het jaarlijks terugkerende evenement, de SGN-dag. Dit jaar zal dit plaatsvinden op 3 april in 

Leiden, tijdens de lustrumweken. We zijn dit jaar ook bezig om te kijken naar wat meer landelijk 

georganiseerde activiteiten. Momenteel hebben we alleen de SGN-dag en aan het einde van het 

jaar een leuke activiteit. Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheid om een masterborrel 

activiteit op landelijk niveau te doen en meer te kijken naar eventuele landelijke carrière opties.  

Joris is aan het woord 

Gaat de masterborrel dit studiejaar nog plaatsvinden? 

Daan is aan het woord 

Dat zal niet dit jaar plaatsvinden. We zijn het aan het voorbereiden zodat het voor volgend 

studiejaar klaarstaat.  

Reizen 

Carlijn is aan het woord 

Afgelopen halfjaar hebben we met Kleio al heel wat uitstapjes gemaakt. Zo zijn we met de Korte 

Kunstreis naar Antwerpen gegaan, met de Battlefieldtour met meneer Melching naar de Somme 

en de Grote Kunstreis vond vorige week plaats in Marrakech. Aankomend halfjaar staan er nog 

vier op de planning. De eerste zal komende donderdag beginnen en dat is de Filmreis naar 

Dublin. Aansluitend op de lustrumweken gaan we met de Lustrumreis naar Berlijn en daarna 

met de Grote Reis naar Lublin, Kiev en Lviv. Als afsluiting van het academisch jaar vindt het 

liftweekend plaats. We weten dat Kleio veel reizen heeft, namelijk zeven. Kleio krimpt echter en 

dat komt doordat het aantal geschiedenisstudenten aan de UvA afneemt. Waarschijnlijk zal dit 

aankomend jaar voortzetten. Om dit voor te zijn willen we de reizen beter spreiden of een reis 

afschaffen. Een reis die wellicht kan worden afgeschaft zou de Korte Kunstreis zijn. Deze staat al 

een aantal jaar ter discussie en dit komt omdat de Kucie twee reizen organiseert in een jaar en er 

relatief weinig leden meegaan op deze reis. Elk jaar gaan er namelijk twintig mensen mee op 

deze reis en om gehoor te geven aan dit punt hadden we dit jaar besloten vijventwintig mee te 

nemen. Uiteindelijk zijn dat er toch weer twintig geworden omdat het niet vol kwam. Daarom 

gaan we aankomend kijken naar wellicht een afschaffing hiervan of het beter spreiden van de 

reizen. Dit zal uiteraard in overeenstemming zijn met het 91ste bestuur.  

 

Carlijn vraagt of er vragen zijn. 

Roos is aan het woord 

Is er gekeken naar de mogelijkheid om op andere reizen minder mensen mee te laten gaan, 

bijvoorbeeld bij reizen die nauwelijks vol komen?  

Carlijn is aan het woord 

Bij andere reizen wordt er eigenlijk altijd een bus gehuurd en dan is het voordeligste als je die 

volgooit, aangezien de ledenprijs anders omhoog zou moeten gaan. Dit is het geval bij de Grote 

Reis, de Battlefieldtour en dit jaar ook bij de Lustrumreis. Daarom kan er op dit moment niet in 

gekort worden. Als je de vliegreizen anders verdeelt zou dit wel kunnen, want dan zouden er 



minder mensen mee moeten op bijvoorbeeld de Grote Reis. We zijn het voor nu aan het 

overwegen, maar voor ons lijkt ons het handigste om een reis te schrappen.  

Anne is aan het woord 

Ik snap de redenering omdat het misschien een van de minder populaire reizen is, maar het is 

wel een reis die juist erg toegankelijk is, mensen in contact met elkaar kan brengen en veel 

inclusiviteit kan bieden binnen Kleio.  

Lucie is aan het woord 

Het argument dat de Korte Kunstreis een low-key reis is, wordt elk jaar opnieuw opgegooid. Het 

feit blijft dat je maar iets van tien mensen kan meenemen. Daarnaast vindt is de Battlefieldtour 

juist de reis is waar je heengaat om mensen te leren kennen en Kleio in te komen.  

Eefje is aan het woord 

De datum is best prima voor de reis en het is juist het tweede semester dat zo zwaar is.  

Carlijn is aan het woord 

Als de Korte Kunstreis eruit gaat neemt ze aan dat er ook door het 91ste bestuur, mogelijk in 

overleg met het 90ste bestuur, gekeken wordt naar de spreiding van de reizen. Het zou dan 

logisch zijn dat een reis uit het tweede halfjaar naar voren wordt geschoven.  

Eefje is aan het woord 

Ja dan los je dat probleem op. Het terugkerende argument voor waarom de reis zou moeten 

blijven is namelijk dat de reis zo lekker zit (timing). 

Roos is aan het woord 

Wat wel lastiger wordt is dat je de reis al heel vroeg in het jaar moet regelen en ook maar kort de 

tijd hebt om de nieuwe leden erbij te betrekken. Ik adviseer dan wel om rekening te houden dat 

je een reis niet naar heel vroeg in het jaar kan tillen zonder dat … 

Carlijn is aan het woord 

Wat ook zo is, is dat meneer Melching volgend jaar geen Totalitaire Verleiding meer geeft omdat 

het aankomende academische jaar zijn laatste jaar is voordat hij met pensioen gaat. Ook bij hem 

staat de planning niet meer zo vast omdat hij niet meer gebonden is aan de colleges die hij geeft.  

Melle is aan het woord 

De Korte Kunstreis was altijd zuur met de Battlefieldtour dus nu kan er nog meer ruimte voor de 

reis zal komen en nog inclusiever worden.  

Trudi is aan het woord 

Verder over het plannen van de reis: stel dat het 91ste bestuur pas laat besluit over de planningen 

van de reizen dan wordt het nog lastiger voor een andere commissie om een reis te organiseren. 

Vandaar dat zodra het KB bekend is wij ze gelijk advies zullen meegeven over het afschaffen van 

de reis zodat er voor de zomervakantie al een besluit over gemaakt kan worden.  

Jeroen is aan het woord 

In hoeverre zal het afschaffen van de Korte Kunstreis met de Kunstcommissie worden overlegd? 

Carlijn is aan het woord 

Dit zal uiteraard met de commissie overlegd worden. Als het 91ste bestuur beslist om het af te 

schaffen, terwijl de commissie het heel graag wil behouden, heeft het bestuur alsnog het laatste 

woord daarin.  

Eefje is aan het woord 

Heeft het bestuur al een idee over hoe de overdracht, in combinatie met het regelen van die reis, 

een keer goed zal werken? 



Carlijn is aan het woord 

Wij willen meteen op het moment dat het KB bekend is met ze hierover zitten. Wij hebben 

uiteindelijk besloten om de Korte Kunstreis door te laten gaan met meer leden omdat wij pas na 

de zomervakantie met zijn vijven voor het eerst vergaderden. Het was toen eigenlijk al te laat om 

er verandering in aan te brengen. We willen er nu echt op hameren dat zodra het 91ste gevormd 

is hierover te zitten.   

Mara is aan het woord 

Ik raad aan om hier samen met de Kunstcommissie voor te zitten, al voordat de overdracht heeft 

plaatsgevonden, zodat er al een plan voor te leggen is. 

Rijk is aan het woord 

Hoe zal het brede ledenbestand betrokken worden bij de beslissing over de kunstreis? Het lijkt 

me een zaak dat groter getrokken kan worden dan alleen de Kunstcommissie en het bestuur.  

Carlijn is aan het woord 

Bij de ledenbijeenkomst in januari is het besproken. Toen kwam ook al erg naar voren dat er 

discussie over de reis is. Daarnaast stonden ook in de enquête die er twee weken geleden uit is 

gestuurd vragen over de afschaffing van de Korte Kunstreis. 

Anne is aan het woord 

Moet de beslissing over de afschaffing van een reis niet ook bij de leden liggen en hier een 

stemming over gedaan worden bij de volgende ALV? 

Carlijn is aan het woord 

Bij de ledenbijeenkomst is het al besproken, in de enquête is het dus besproken en we zullen het 

er vast ook over hebben bij de volgende ledenbijeenkomst. We luisteren uiteraard naar de 

mening van leden, maar ik denk dat het bestuur meer zicht heeft over in hoeverre het handig is 

of een reis doorgaat of niet voor Kleio. 

Anne is aan het woord 

Een Algemene Ledenvergadering is er juist om de mening van leden naar voren te brengen. 

Carlijn is aan het woord 

Ja maar het is dus al bij de ledenbijeenkomst besproken. 

Anne is aan het woord 

Een ledenbijeenkomst is wel anders dan een ALV.  

Carlijn is aan het woord 

Ik denk niet dat een stemming daarover dan de juiste beslissing is. We bespreken het juist nu om 

de meningen van de leden te horen, maar het bestuur, samen met de commissie en het 

aankomende bestuur, beslist hier uiteindelijk over. 

Lucie is aan het woord 

Het is al bij de afgelopen vier ALV’s besproken met z’n allen. Niet alleen als een klein puntje, 

maar elke keer bij reizen komt het terug. Daarnaast krimpt het ledenaantal dit jaar dus het 

wordt nu belangrijk dat een reis gaat sneuvelen. Als je kijkt naar de afgelopen vier jaar is de 

Korte Kunstreis wel de duidelijkste optie hiervoor.  

Merijn is aan het woord 

Een punt van geruststelling: zijn de reizen van het komende halfjaar wel gevuld? 

Carlijn is aan het woord 

Alles is gevuld. 



Joris is aan het woord 

Ik heb gehoord dat er geluiden zijn om de filmreis naar voren te trekken. Is dit iets waar het 

bestuur al over heeft nagedacht ter vervanging van de Korte Kunstreis? 

Carlijn is aan het woord 

Als de Korte Kunstreis wordt afgeschaft willen we graag een reis van het tweede semester 

verschuiven naar het eerste semester. Vooral nu het bestuur zelf ondervindt, aangezien we 

meegaan op alle reizen, dat het een moordend tweede semester is. 

Lidmaatschap 

Carlijn is aan het woord 

Het huidig lidmaatschap van Kleio is drie jaar. Als je lid wordt bij Kleio teken je voor een 

lidmaatschap dat drie jaar duurt. Het eerste jaar betaal je 25 euro en in je tweede en derde jaar 

10 euro. Na je derde jaar word je automatisch uitgeschreven. Als je daarna nog lid wil blijven bij 

Kleio schrijf je je jaarlijks in voor 10 euro per jaar. De secretaris stuurt alle derdejaars aan het 

einde van het studiejaar een mail met dat ze worden uitgeschreven van Kleio en dat als ze zich 

opnieuw willen inschrijven een mail naar de secretaris kunnen sturen. We merken echter dat 

veel vierdejaars nog steeds actief zijn, maar geen lid meer zijn. We hebben ook een klein 

onderzoekje gedaan en cijfers opgevraagd bij de UvA en nou blijkt dat uit het jaar 2016-2017 (nu 

het vierde jaar) 18% binnen drie jaar hun bachelor afrondt. Omdat nog veel vierdejaars 

betrokken zijn bij Kleio en een vierde studiejaar binnen onze opleiding dus veel voorkomt, 

overwegen wij om het lidmaatschap aan te passen van drie naar vier jaar. Aankomend halfjaar 

willen wij hier meer onderzoek naar doen. Uiteraard zal een lid, ongeacht hoeveelste jaars, zich 

elk moment kunnen uitschrijven bij Kleio.  

Carlijn vraagt of er vragen zijn. 

Thom is aan het woord 

Zijn dit soort regels al bepaald of heeft het bestuur dit zelf bepaald? 

Carlijn is aan het woord 

Nee dit hebben wij niet zelf bepaald. 

Thom is aan het woord 

Waarom doen we niet in plaats van wat we nu hebben, dat je een mail krijgt als het lidmaatschap 

afloopt, dat je automatisch lid blijft en dat je zelf moet mailen om je lidmaatschap op te zeggen? 

Carlijn is aan het woord 

Het is een goed idee, maar wel vrij revolutionair met hoe we het nu doen. Dus daarom kijken we 

eerst naar een vierde jaar erbij betrekken. 

Melle is aan het woord 

Ik weet dat mijn bestuur het ook wettelijk heeft geprobeerd, maar het niet was gelukt. Ik weet 

niet waarom want ik was geen penningmeester. Het idee was door het nieuwe ledenbestand te 

introduceren dat dit juist vervangen zou worden. Op het moment dat we dachten dat het 

makkelijker zou worden kwam het 87ste of het 86ste met dat het wettelijk niet kan.  

Roos is aan het woord 

Dit weet Steven. 

Carlijn is aan het woord 

Dit willen we aankomend halfjaar dus verder uitzoeken. Het staat namelijk niet in de statuten. 

Melle is aan het woord 

Het is dus wel wat wettelijks, maar het heeft niet met de statuten te maken. 



Joris is aan het woord 

Waarom kunnen sommige verenigingen dit wel?  

Eefje is aan het woord 

Kleio heeft dus een soort deal met de bank en Genkgo gemaakt waardoor het net niet helemaal 

kan.  

Melle is aan het woord 

Het kan ook dat het oudere idee net niet besproken werd en het uiteindelijk de hele tijd over de 

automatische incasso’s ging. Er is in ieder geval over nagedacht door het 86ste dus ik raad om 

met hen contact op te nemen.  

Carlijn is aan het woord 

We zullen contact opnemen met het 86ste, dan wel wettelijk gezien met Genkgo of de bank. We 

zullen dit allemaal uitzoeken. 

Rijk is aan het woord 

Is dit, mits het wettelijk mag, iets dat langs de ALV komt? 

Carlijn is aan het woord 

Ja dit zal dan ingestemd worden. 

Acquisitiecommissie 

Daan Krol is aan het woord 

In de afgelopen is acquisitie (het verkrijgen van sponsoring, gelden en partnerschappen) een 

taak geweest van de commissaris extern in het bestuur en dat zal het voorlopig ook nog wel even 

blijven. Dit jaar hebben we, aan de hand van advies van het 89ste bestuur, besloten de 

acquisitiecommissie op te richten. Dit komt omdat veel andere verenigingen zo’n commissie 

hebben, simpelweg om meer handen en ogen in een ondersteunende rol te krijgen. In het 

komende halfjaar zullen Daan K. en Trudi hierin plaatsnemen. Ze willen twee á drie mensen 

aannemen om met een klein team een opzet te maken om hier een vaste commissie van te 

maken waar Kleio nog jarenlang voordeel van kan hebben. Het is een commissie dat zich vooral 

bezig zal houden met partnerschappen en sponsoring. Sponsoring draait om het verkrijgen van 

geld en partnerschappen gaat om wederzijdse voordelen. Zo hebben wij net weer ons 

partnerschap met Jonge Historici verlengd. Dat is een instantie die een soort database heeft van 

allerlei verschillende historici die nog op jonge leeftijd zijn en het leuk vinden om met studenten 

in contact te zijn. Wij willen alleen maar meer van dit soort concerns vinden om samen mee te 

werken. Verder kan Daan alleen zeggen dat de sollicitaties morgen opengaan en er een bericht 

over gepost wordt. Als het je dus interessant lijkt om bezig te zijn met een andere soort 

commissie waarbij je niet zo zeer bezig bent met het organiseren van activiteiten, maar meer 

achter de schermen netwerken dan is het misschien wel iets voor jou.  

Carlijn vraagt of er vragen zijn. 

Jeroen is aan het woord 

Hoe zullen de sollicitaties in zijn werking gaan volgend jaar? Tegelijkertijd met de rest van de 

commissies of met de sollicitatiecommissie?  

Carlijn is aan het woord 

In september zal het met de rest van de commissies opengaan.  

Melle is aan het woord 

Dit soort dingen zijn wel al eerder geprobeerd, maar nooit goed gelukt. Neemt niet weg dat het 

ooit moet gebeuren. Wanneer gaat het bestuur dit evalueren en wat er gaat gebeuren als het niet 

blijkt te werken?  



Carlijn is aan het woord 

Net zoals bij de Instagram accounts zal er tijdens de KB-ALV geëvalueerd worden over deze 

commissie. Aankomend halfjaar is een pilot voor de commissie om te kijken hoe het is om te 

draaien met commissieleden in plaats van alleen bestuursleden. Tijdens onze vergaderingen zal 

er goed naar worden gekeken of de commissie goed functioneert en of het echt van waarde is 

voor Kleio.  

Joris is aan het woord 

Is er een al doelstelling voor de commissie? 

Daan is aan het woord 

Er is nog geen gouden bedrag. Er wordt eerst gekeken naar hoever we komen.  

Thom is aan het woord 

Hoever zijn jullie met de opzet van de commissie? Wat is het ideaal, waar willen jullie heen, 

hoeveel mensen en welke instanties/bedrijven willen jullie benaderen? 

Daan is aan het woord 

Het afgelopen halfjaar heb ik samen met Trudi, Joris en Roos (van het 89ste bestuur) gezeten om 

een overzicht te maken en aan het werk geweest voor het ontwerp van de brochure, een lijst 

opstellen van de bedrijven die benaderd zullen worden. Verder zijn we al met wat bedrijven in 

contact, maar zolang het nog niet officieel is willen we het nog niet bekend maken. We willen 

daarom juist de nieuwe leden daarbij betrekken en er een commissie van maken in plaats van 

een paar mensen die de extern zouden helpen.  

Rijk is aan het woord 

Wat is de verhouding tussen de Kascommissie en de Acquisitiecommissie? En houdt de 

Kascommissie toezicht op de Acquisitiecommissie of blijft het puur gefocust op de centrale 

begroting? 

Roos is aan het woord 

Het is de bedoeling dat de huidige penningmeester zowel in de Kascommissie als de 

Acquisitiecommissie zal plaatsnemen. In principe gaat de penningmeester van het bestuur over 

de financiën die bij de Acquisitiecommissie binnenkomen en uitgaan, zoals bij elke commissie 

het geval is. De penningmeester van het bestuur wordt uiteraard weer gecontroleerd door de 

Kascommissie dus op deze manier wordt het toch gecontroleerd. 

Rijk is aan het woord 

Is de Kascommissie gevraagd wat zij hiervan vinden? 

Roos is aan het woord 

Ja. 

Rijk is aan het woord. 

Goed zo.  

Roan is aan het woord 

Wordt de commissie opgericht om het gebrek aan leden op te vullen of wat willen jullie er 

anders mee doen?   

Carlijn is aan het woord 

Goede vraag. Dat is onder andere een reden, maar ook veel andere verenigingen doen het al 

(waaronder studieverenigingen voor geschiedenis). Het moet kunnen en daarom willen wij 

proberen om Kleio bij bedrijven in de kaart te spelen.  

Devrim is aan het woord 

Ik heb dit al bij de ledenbijeenkomst gezegd maar hebben jullie al nagedacht over het idee om de 



contributie van ouderejaars met vijf euro te verhogen? Het zou op één jaar veel schelen. Vooral 

als je beseft hoeveel geld van ALPHA en AUF-geld in de leden wordt gepompt is vijf euro per lid 

niet heel veel. Het zou wel goed aantikken.  

Carlijn is aan het woord 

In plaats van het lidmaatschap verlengen met een jaar zou dat ook een oplossing kunnen zijn. 

Daar zullen wij het aankomend halfjaar verder naar kijken.  

Melle is aan het woord 

Naast het argument dat het zou moeten kunnen, moeten jullie er wel bij stilstaan dat veel 

verenigingen in andere steden een heel andere aard hebben. Dat daar soms dingen gebeuren die 

echt niet kunnen.  

Daan K is aan het woord 

Nee goed dat je het zegt. Die culturen zijn inderdaad heel anders.  

Carlijn is aan het woord 

Uiteraard zal de acquisitiecommissie en het bestuur goed stilstaan bij met welke bedrijven we in 

zee willen gaan, welke niet en of ze echt van waarde zijn voor Kleio. 

Rijk is aan het woord 

Gaat deze commissie de Acco heten? Anders willen wij graag de Assie voordragen.  

Carlijn is aan het woord 

We hebben hierover vergaderd en de uitkomst is de Acco.  

Roan is aan het woord 

Krijgt de Acquisitiecommissie een Instagramaccount? 

Carlijn is aan het woord 

Nee voor nu krijgt de commissie nog geen Instagram.  

Thom is aan het woord 

Is er enig belang achter het succes van de Acquisitiecommissie als het gaat om de financiën? 

Carlijn is aan het woord 

Voor nu nog niet. 

Trudi is aan het woord 

Het is een mooie toevoeging en ik denk dat we reëel kunnen zijn dat elk bedrag dat binnenkomt 

gebruikt kan worden om het gat op te vullen van de afname van leden. Het is niet dat we van de 

commissie verwachten dat ze de vereniging gaan redden of duizenden euro’s moeten 

binnenhalen. Ik denk dat we het moeten zien als een hele mooie kans voor de leden om zich 

bezig te houden en niet als een geldmachine.  

Commissies 

Daan P is aan het woord 

Het afgelopen semester hebben we gemerkt dat de commissies echt een onmisbare rol spelen bij 

de studievereniging. Jullie hebben allemaal keihard gewerkt, vol passie en motivatie om 

geweldige activiteiten op de agenda te zetten en daar zijn wij heel blij mee. Ook al is was het 

door een relatief gebrek aan eerstejaars een lastig proces om activiteiten vol te krijgen, ontbrak 

er bij geen enkele activiteit kwaliteit. Na de overdrachts-ALV was voor het gros van de 

commissies de sollicitatieperiode voor twee weken geopend. Zoals ik al zei was er een relatief 

gebrek aan eerstejaars leden, maar toch kende de sollicitatieperiode een goed einde. Om de 

sollicitatieperiode en de afronding daarvan te vieren is zoals traditie de commissiedag 



georganiseerd, waar de Filmcommissie heeft gewonnen. Zelf heb ik het afgelopen semester mijn 

best gedaan om zoveel mogelijk contact met iedereen te houden en het vloeiend en vlot te laten 

verlopen. Er hebben twee voorzittersvergaderingen plaats gevonden om met alle voorzitters te 

praten over het functioneren en of zij nog tegen obstakels zijn aangelopen in het afgelopen 

semester. Er waren toen al dingen aan bod gekomen zoals de semesterplanning. Vaak is bij Kleio 

het geval geweest dat er sprake was van wie het eerste komt wie het eerste maalt. Als oplossing 

heb ik een semesterplanning in elkaar geflanst voor het komende semester. Die zag er nogal 

intens uit en vol met kleuren, maar als je er reëel naar kijkt is het vergelijkbaar. Het idee is in 

ieder geval om een stuk transparanter te werken en beter met elkaar te communiceren zodat 

iedereen weet wat er te wachten staat. Je kan nu ook precies zien wanneer er themaborrels 

komen en wanneer er ruimte is voor een reguliere borrel bij Café Diep. Ik heb daarnaast nog 

individuele gesprekken gevoerd met de voorzitters, waarbij op een intiem niveau besproken kon 

worden waar ze tegenaan liepen. Verder waren er ook nieuwe ledengesprekken waarin 

besproken werd wat ze vonden van hun nieuwe commissie.  

Trudi heeft individuele penningmeester gesprekken gevoerd. Dit was vooral om te kijken hoe de 

nieuwe penningmeesters functioneerden binnen hun nieuwe rol en de lustrumbegrotingen te 

bespreken. Daar zal ze straks meer over vertellen. 

Voor het komende semester zal er nog een voorzittersvergadering gehouden worden. Die zal 

dezelfde strekking krijgen als de eerste vergadering. Ik streef ernaar om het contact met de 

voorzitters en de commissieleden te waarborgen.  

Lynn is aan het woord 

Wanneer krijgen de voorzitters de terugkoppelingen van de nieuwe ledengesprekken? 

Daan P is aan het woord 

Hij heeft alles op een rijtje staan. Veel was louter positief dus niets was zo urgent dat het gelijk 

teruggekoppeld moest worden. Het staat op een rijtje dus het komt er zeker snel aan. 

Hij zal nu vertellen over alle individuele commissies. Hij had aan alle voorzitters gevraagd of ze 

een klein stukje konden insturen met een korte reflectie van het afgelopen semester en een 

vooruitblik op het komende semester.  

Feestcommissie 

Het afgelopen semester is het Introductiefeest in de Aknathon georganiseerd. Dit was een 

nieuwe locatie, maar ik denk dat we het allemaal erover eens zijn dat het voor herhaling vatbaar 

is. Ook de kroegentocht was zoals andere jaren een groot succes. Het kerstgala was wederom 

ook een knaller van een feest. Voor het komende semester willen ze het iets rustiger aandoen, 

maar wel zoals voorgaande activiteiten de Fecoshow en het Kleiofeest terugbrengen.  

Filmcommissie 

Het jaar begon met een bezoek aan het Parool filmfestival waar de prachtige film Mjólk is 

gekeken. Toen is de IDFA bezocht. Dit was in samenwerking met SES, Vox-pop en de UvA. Dit 

was echt een geweldige activiteit, maar de opkomst was karig.  

Jeroen is aan het woord 

Was heel leuk. 

Daan P is aan het woord 

Ja was heel leuk. 

Toen is het Stedelijk Museum bezocht in samenwerking met de Kunstcommissie. Er is toen een 

prachtige tentoonstelling bekeken en hebben we ook de film La Haine gezien. Dat was dus echt 

een geweldige samenwerking. In het kader van te weinig nieuwe eerstejaars willen ze kwaliteit 

boven kwantiteit hanteren. Ook was er de filmquiz waar wat kritiekpuntjes naar voren kwamen 



en is er als must besloten dat elk team tenminste twee Kleioten krijgt. Er zal ook een evaluatie 

met Vox-Pop komen omdat de communicatie met hun af en toe wat stroef verliep. Voor het 

komende semester gaan we donderdag naar Dublin, zal er een heus filmfestival georganiseerd 

worden (komt later meer promotie voor) en zal er een tweede filmquiz plaats vinden.  

 

Devrim is aan het woord: 

Over de filmquiz, dat is iets waar ik al wel langer mee zit. Melle weet het al, maar ik maak de 

filmquiz al best wel lang. Namelijk al sinds mijn eerste jaar dus ik zit al vier jaar in de Fico voor 

de mensen die het niet weten. Ik maak voor mijn bijbaantje ook quizzen dus het is precies wat ik 

wil doen ook. Alleen het ding is: er komt altijd na de filmquiz kritiek, maar dat wordt meestal 

niet op de avond zelf gedaan. Dan hoor ik een week later van commissiegenoten dat die of die 

dat heeft gezegd. Wat heel vaak gezegd wordt is dat het de Devrimshow is omdat ik de quiz 

maak en presenteer, maar het is gewoon mijn bijbaan en ik vind het leuk om te doen. Maar 

mensen weten niet dat de rest van de commissie het evenement maakt, de teams regelen en alles 

eromheen dus het is echt niet alsof ik alles in mijn eentje doe. Ik steek er ook best veel tijd in, ik 

heb ook andere dingen om te doen en het is best zuur (behalve Vincent Jurg, want die komt altijd 

direct naar me toe) dat ze het te moeilijk vonden of het oneerlijk vonden dat een team heeft 

gewonnen dat niet van Kleio is. Ik snap het wel en daarom is die regel er nu ook, maar ik bijt niet 

jongens. Kom gewoon aan het einde van de quiz naar me toe, zeg het persoonlijk. Dat is chiller 

voor mij, want dan word ik niet boos op jullie dat het niet direct tegen mij wordt gezegd, en 

chiller voor jullie want dan komt het één op één en kunnen we erover praten. Dit gaat namelijk 

ten koste van mijn motivatie en van jullie. Probeer het dus direct tegen mij te zeggen. Ik denk dat 

dat voor iedereen handiger is. Vergeet ook niet dat iedereen bij Kleio het voor de leuk doet dus 

dat je ook af en toe wat liefs kan zeggen. Ik heb in ieder geval al veel zin in de volgende filmquiz.  

Carlijn is aan het woord 

Als je kritiek via via van ons uit het bestuur hebt gekregen is dat expres via via gedaan, omdat we 

vinden dat we daar een bestuur afgevaardigde voor hebben. Daarnaast is het nooit onze 

bedoeling geweest om het echt als kritiek zijnde, als ‘Oh jeetje wat een stomme activiteit’ te 

zeggen. Zo is het nooit bedoeld en wij zijn juist heel blij met het werk dat commissieleden 

verrichten voor de vereniging. Daarom organiseren we juist aan het begin en het einde van het 

jaar een commissiedag om onze waardering daarvoor uit te spreken. Ik denk dat het achteraf 

komt omdat we het niet op de avond zelf willen doen, juist omdat het zo leuk is.  

Devrim is aan het woord 

Ik ben aan het einde van de avond altijd echt kneiter lam. Ik wilde nog zeggen dat als er geen 

Kleioten in een team zitten ik dat zelf ook zuur vind, maar dat ik ook niet had verwacht dat het 

team dat zou winnen werkelijk ging winnen.  

Introductiecommissie 

Daan P is aan het woord 

Die is weer terug van weggeweest. Het afgelopen semester zijn we zoals gewoonlijk op 

introductieweekend geweest. Dit ging ditmaal naar Doetinchem en het was een goed moment 

voor de nieuwe eerstejaars en het 89ste en 90ste bestuur om elkaar goed te leren kennen middels 

spel en bier. De sollicitaties zijn vanaf morgen open. De bedoeling van de introductiecommissie 

het komende semester is het helpen organiseren van de matchingdag, het helpen organiseren 

van de introductiedag en zoals altijd het introductieweekend, dat dit jaar met de veerboot naar 

het eiland Texel zal varen.  



Mara is aan het woord 

Wat leuk zeg. 

Kifcommissie 

Daan P is aan het woord 

Met de Kifcommissie gaat het goed. Aan het begin van het jaar had het even een tijdje nodig om 

op gang te komen, maar er zijn natuurlijk twee prachtige Kifs uitgegeven op de borrels. Die 

hebben we natuurlijk met veel plezier gelezen. Alleen miste de kritische noot en de commissie 

wil zich dit jaar kenmerken door wat strenger en kritischer te zijn. Voor het volgende semester 

is het dus zeker de bedoeling om dit in de nieuwe kifs te verwerken. Zo zal er in de 

lustrumweken een speciale uitgave komen van het lustrum en zetten jullie allemaal maar schrap, 

want we zijn allemaal benieuwd wat het zal worden.  

Kunstcommissie 

Met de Kunstcommissie gaat het ook goed. Dit jaar zijn de reizen al achter de rug, die gingen 

naar Antwerpen en Marrakesh. Voor de activiteiten is het gelukt om in samenwerking met de 

Filmcommissie naar het Stedelijk Museum te gaan. Voor de komende maanden staat de 

lustrumactiviteit op de planning en binnenkort komt er een bezoekje aan het ballet, zoals in de 

meeste jaren ook gebeurt. Wat betreft de speerpunten is er in januari geen activiteit 

georganiseerd. Dat wilden ze om wat rust te handhaven en natuurlijk kwaliteit boven kwantiteit 

te hanteren. Op de reis was het duidelijk dat er prachtige inhoudelijke kunstpraatjes werden 

gegeven die werden gelinkt aan de geschiedenis en die lijn willen ze voor de rest van het jaar 

doorvoeren.  

Lustrumcommissie 

Zoals iedereen al weet viert Kleio dit jaar haar negentigste verjaardag, dus dit is het achttiende 

lustrum. De Lustrumcommissie is bezig om de viering te organiseren om de eerste- en 

ouderejaars samen te brengen. De commissies zijn het afgelopen semester druk bezig geweest 

om dit te organiseren. Het lustrumgala is natuurlijk geweest op het Westergasterras. Naast de 

huidige leden waren er ook heel veel alumni. Het komende semester zal natuurlijk van 30 maart 

tot 12 april de Lustrumweken plaatsvinden. Hier de rol van de commissie het coördineren van 

alle activiteiten, de opening organiseren van de Lustrumweken en de afsluiting met een reis naar 

Berlijn waar vijftig man mee naartoe gaan. Aan het einde van het studiejaar zal er een almanak 

uitgebracht worden. 

Onderwijscommissie 

Het doel van de onderwijscommissie was om de studie en het studentenleven samenbrengen. Zo 

hebben ze natuurlijk al de Nacht van Geschiedenis georganiseerd naar het Rijksmuseum, is de 

Historische Pubquiz geweest en is er een bezoekje gebracht aan het Designmuseum in Den 

Bosch waar Dr. Willem Melching mooie praatjes heeft gevoerd. Daar is ook een gesprek gevoerd 

met de curator van de tentoonstelling van het museum. Het komende semester wordt een dictee 

georganiseerd. Een kroegcollege zal nog georganiseerd worden en de boekenborrel in het IISG. 

Afgelopen semester was er bij het Studeren met Kleio voor het gastcollege nog geen docent 

geregeld. Daar willen ze aankomend semester weer naar kijken om het voor elkaar te krijgen.  

Reiscommissie 

Afgelopen semester heeft de reiscommissie twee borrels georganiseerd: de halloweenborrel en 

de bekendmakingsborrel. We gaan dit jaar naar Lublin, Kiev en Lviv. Daarvoor zal er nog een 

formele en informele avond voor plaatsvinden.  

Toekomstcommissie 



De toekomstcommissie heeft ook al een paar activiteiten achter de rug die ook erg geslaagd 

waren. Voor het komende semester komen er nog wat activiteiten. De dag naar Den Haag zal nog 

plaatsvinden, de toekomstdag in de lustrumweken in samenwerking met de UvA en de 

stageweken. Dit jaar heeft de toekomstcommissie in tegenstelling tot de voorgaande jaren de 

masterborrel overgenomen van het bestuur. Dit ging erg goed. In de lustrumweken zal er een 

reünieborrel plaatsvinden en aan het einde van het jaar een activiteit georganiseerd worden in 

teken van het milieu.  

Er zijn geen vragen.  

Bestuursactiviteiten 

Carlijn is aan het woord 

Als bestuur zijnde hebben we afgelopen semester ook een aantal borrels georganiseerd, zoals de 

Welcome Back borrel en de Bring-a-Buddy borrel. Ook hebben we een aantal activiteiten 

georganiseerd zoals de Commissiedag, de Battlefieldtour naar de Somme en Kleio’s kerst aan 

tafel. Ook brachten we dit jaar wederom een Kleiotrui uit in een lustrumeditie. Aankomend 

semester staan de Familiedag, de Broertjes/Zusjesborrel en het Liftweekend op de planning.  

Er zijn geen vragen.  

7. Financiën (zie bijlage: Halfjaarlijkse Realisatie) 

Trudi is aan het woord 

Er is al een paar keer aan bod gekomen deze vergadering, maar dit jaar hebben dus minder 

eerstejaars zich aangemeld. Hier was ook al rekening mee gehouden in de begroting. Nu is het zo 

dat na het opmaken van de begroting er nog meer eerste- en ouderejaars zich hebben aangemeld 

bij Kleio. Hierdoor is er meer contributie binnengekomen dan verwacht. Het afgelopen halfjaar 

hebben we voor meerdere activiteiten subsidies aangevraagd. Dit kan bij ALPHA en AUF. Wij 

hebben voor de Filmreis, de Grote Kunstreis en de Grote Reis AUF aangevraagd en deze zijn 

allemaal goedgekeurd. Voor de Grote Reis en de Filmreis hebben we zelfs meer gekregen dan 

aangevraagd. Ik zal verder nog kort de financiën van de acquisitiecommissie toelichten. Op het 

moment dat er vaste samenwerkingen zijn en we precies weten op wat voor deals we kunnen 

rekenen kan het opgenomen worden op de volgende jaarbegroting en dit kan onder de 

commissies worden verdeeld. Voor nu zal alle acquisitie dat binnenkomt bij de reserve komen 

zodat op deze manier de commissies en het bestuur erbij kunnen.  

Dan nu de halfjaarlijkse realisatie. Deze is nu nog heel erg scheef aangezien we pas op de helft 

van het jaar zitten. Zoals je kan zien zijn de lidmaatschappen honderd euro hoger en is dit bij de 

reserve gestopt. De bijdrage dat we van Athenaeum hebben gekregen is lager. Dit komt omdat er 

minder boeken via onze code zijn gekocht. Voor de volgende begroting zullen we een 

realistischere begroting maken en met het volgende bestuur kijken hoe we het bedrag hoger 

kunnen krijgen. De contributie voor ASVA en StayOkay is verder nog niet betaald, want dit wordt 

pas in juli afgeschreven.  

De lustrumrealisatie is door Devrim gemaakt. We hebben dit jaar 4000 euro gekregen. In overleg 

met de Lustrumcommissie en de Kascommissie is een begroting gemaakt. Iedere commissie kon 

een idee en begroting insturen voor een activiteit. Verder is de verdeling gemaakt in 

samenspraak met de commissies en de Kascommissie. Het complete bedrag dat bedoeld was 

voor de commissies is uiteindelijk naar de commissies gegaan.  

Carlijn 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 

David Kabel kan er niet bij zijn. Trudi doet het heel goed en werkt zelfstandig. Alle administratie 

is op orde en we hebben veel vertrouwen in het komende halfjaar. 

Joris is aan het woord 

Ik zie dat jullie nog steeds 200 euro aan Eindeloos betalen, maar wat hebben wij eigenlijk met 

hun in samenwerking gedaan? 

Carlijn is aan het woord 

We hebben bij Eindeloos advertentieruimte waar in de voorgaande jaren het Kleio logo stond. 

Nu zetten we per Eindeloos een gerichte advertentie voor activiteiten die we organiseren.  

Rijk is aan het woord 

Voor 200 euro? 

Daan K is aan het woord 

Het is dus jarenlang een vaste bijdrage van 200 euro geweest en niemand wist precies hoe, wat 

en waarom. We betalen acht keer voor een advertentie van 25 euro en zijn nu met Haye, de 

eindredacteur, in gesprek om Eindeloos te betrekken bij de Acquisitie van Kleio. Zodat we 

Eindeloos, met hun redelijk hoge oplage van 150 per maand, onze contacten kunnen aanleveren 

en de kosten van kunnen delen. Zo gaat het Kleio bijdrage in eerste instantie achteruit, maar we 

vinden het ook belangrijk om Eindeloos te kunnen sponsoren aangezien het toch van relatieve 

toevoeging is.  

Roan is aan het woord 

Is het te achterhalen wat we van Eindeloos krijgen? Wat levert Eindeloos ons op? 

Carlijn is aan het woord 

Ze hebben dus een oplage van 150 per maand en dat gaat elke maand op. Iedereen kan het 

pakken aan het begin van het Bushuis en het P.C. Hoofthuis.  

Joris is aan het woord 

Weten wij enigszins hoe Eindeloos hun geld gebruikt? Iedere commissie moet dit namelijk en zij 

zijn zo ongeveer onderdeel van ons.  

Daan is aan het woord 

Ik wil niet te veel over hun interne financiële situatie uitlichten, maar Eindeloos is wel een 

instantie dat een Kleio e-mailadres heeft. Ze staan pas sinds enkele jaren ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel als eigen instantie en dit betekent ook dat zij voor zichzelf financieel 

verantwoordelijk zijn. Daarom kunnen wij niks over hun financiën loslaten. We weten echter dat 

zie aan het begin van het jaar wat financiële problemen hadden, maar we proberen dit door 

middel van samenwerking met acquisitie te verhelpen zodat we er beiden op vooruit kunnen 

gaan.  

Trudi is aan het woord 

Wij zien dit als een vaste bijdrage, maar zoals jullie al gehoord hebben zijn we er dit jaar echt al 

mee bezig geweest om er iets nuttigs van te maken.  

Rijk is aan het woord 

Ik heb in de halfjaarrealisatie heel lang gezocht naar het lustrumbudget, maar die stond niet 

online dus dit is een andere versie. 

Trudi is aan het woord 

Nee dat klopt. Dit bestand is het halfjaarrealisatie bestand en ik heb het voor het gemak voor de 

ALV in één excel bestand samengevoegd. Het is niet shady dat dit een andere versie is, maar ik 

heb de twee verschillende bestanden bij elkaar gedaan. 



Rijk is aan het woord 

Ik kan de realisatie van het lustrumbudget niet zien, waarom niet? 

Trudi is aan het woord 

Omdat het van andere commissies niet ook altijd te zien is.  

Rijk is aan het woord 

Het gaat wel om 5000 euro waar je vier jaar voor spaart. 

Roos is aan het woord 

4000 euro.  

Roan is aan het woord 

Je kan het ook van de Reiscommissie zien.  

Devrim is aan het woord 

Bedoel je de verdeling van het commissiebudget? Want dat kan ik wel uitleggen. 

Rijk is aan het woord  

Ja ik weet hoe het gaat, maar ik wil het gewoon zien.  

Devrim is aan het woord 

Ja, maar ik kan uitleggen waarom je het niet kon zien. Er was namelijk nog één commissie die 

vorige week een locatie moest uitzoeken voor hun evenement en het dus nog niet zeker was 

hoeveel het zou kosten.  

Rijk is aan het woord 

Maar dan komt hij dus nog online?  

Devrim is aan het woord  

Ja dit is het definitieve bestand dus die kan dan online. 

Trudi is aan het woord  

Ja prima. Dan is het prima als deze realisatie ook nog online komt.  

Thom is aan het woord  

Wat is het verschil met de 4000 euro in en uit? 

Trudi is aan het woord  

Dat is het lustrumbudget. Er is 4000 euro van de spaarrekening gehaald en dat komt er ook niet 

meer in.  

Thom is aan het woord 

Maar ik bedoel dat er 29.000 euro is uitgegeven, maar dat dus… 

Trudi is aan het woord  

Ja er wordt dit jaar 4000 euro meer uitgegeven dan normaal. 

Thom is aan het woord 

Oh dat moet nog worden uitgegeven? Het staat dus wel al in de begroting maar dat wordt pas 

later uitgegeven? Als je dit ziet, wil je dit aan het einde van het jaar gelijk hebben. Komt het dat 

er 4000 euro verschil in zit omdat het simpelweg nog niet is uitgegeven?  

Roos is aan het woord 

Oh het komt ook door het lustrumbudget maar je ziet ook bijvoorbeeld bij de kunstcommissie 

dat er 8473 euro in gaat en uit 4891. Het komt omdat er op een bepaald moment de rekening 



wordt vastgezet en er dan dus meer uit dan in is. Wat je nu ziet is ook scheef, maar aan het einde 

van het jaar is het pas weg; het is een tussen balans.  

Verder geen vragen meer.  

Pauze tot 20:35 

Carlijn is aan het woord 

Voordat we verder gaan willen we eerst even toestemming van iedereen om een foto te posten.  

Julia is aan het woord 

Het is een foto waar Trudi en ik vooral lelijk opstaan dus voor jullie maakt het niks uit. 

Trudi is aan het woord 

Kijk maar in de story als jullie het lelijk vinden halen we het er wel uit.  

Carlijn heropent de vergadering om 20:35 

8. Sollicitatiecommissie 

Daan P. is aan het woord 

Sinds twee jaar is er een sollicitatiecommissie die verantwoordelijk is voor het kiezen van het 

Kandidaatsbestuur. Deze commissie is eigenlijk bedacht om de objectiviteit te waarborgen. De 

samenstelling is hetzelfde als de afgelopen keer en bestaat weer uit 5 mensen: twee leden van 

het bestuur, een oud-bestuurslid, een extern bestuurslid en een algemeen lid. Vanaf mei zal het 

mogelijk zijn om hier een brief voor in te sturen en vervolgens zal er een loting plaatsvinden. 

Voor de bestuursleden hebben we onderling besloten dat Carlijn als voorzitter en Trudi als 

penningmeester erin zullen komen. Voor oud-bestuurslid en extern bestuurslid willen wij twee 

mensen aandragen.  

 

Voor oud-bestuurslid is dit Melle Koletzki. We dachten dat hij een goede toevoeging zou zijn 

omdat hij met zijn functie als commissaris extern kennis heeft van andere zaken dan een 

penningmeester en voorzitter. Daarnaast denken we dat hij een goede combinatie vormt van 

betrokkenheid met de vereniging en tegelijkertijd zodanig afstand heeft van potentiële 

sollicitanten dat hij objectief kan blijven. 

Voor het externe bestuurslid hebben wij Sophie Eisenberger uitgekozen. Zij is voorzitter van 

SES, waar wij nauwe banden mee hebben. Ook op gebied van ledenaantal en functioneren zijn ze 

een vergelijkbare vereniging. Daarnaast functioneert ze buiten onze vereniging om en kan ze dus 

goed objectief blijven.  

Rijk is aan het woord 

De voorselectie vindt alleen plaats op basis van hoe serieus je brief is toch? 

Carlijn is aan het woord 

Ja. 

Rijk is aan het woord 

En is Sophie Eisenberger er ook? 

Carlijn is aan het woord 

Nee ze kon er vanavond niet bij zijn dus vandaar de foto. 

Roan is aan het woord 

Hebben jullie er ook over nagedacht om in plaats van Sophie, die waarschijnlijk heel erg geschikt 



is, iemand van een andere vereniging te kiezen? We hebben namelijk nauwe banden met SES dus 

dan is het toch juist chill om iemand te kiezen die er echt totaal van los staat? 

Carlijn is aan het woord 

Als je iemand kiest die helemaal los staat van Kleio is het de vraag of diegene wel voor een 

bestuur zal zijn die bij Kleio past. Daarnaast draagt zij wel de objectiviteit omdat ze de leden niet 

kent, maar wel de vereniging en daarom denken we dat zij een goede keuze kan maken voor het 

91ste bestuur.  

Steven is aan het woord 

Is het zo dat je als algemeen lid je jezelf automatisch uitsluit voor een bestuursfunctie? 

Carlijn is aan het woord 

Ja. De sollicitatieperiode loopt gelijk en sluiten ook tegelijkertijd dus het is ook niet mogelijk om 

voor allebei te solliciteren.  

Omroep voor sluiting delen P.C. Hoofthuis 

Dan kunnen we nu door met het stemmen over Melle en Sophie. Dit zullen gesloten stemmingen 

zijn omdat het om individuelen gaat. Jullie hebben allemaal al twee briefjes gekregen. Op het een 

stem je voor Melle en het ander voor Sophie. Je kan voor, tegen of blanco stemmen. Je kan jezelf 

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

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

Thom is aan het woord 

Wat gebeurd er als iemand uit wordt gestemd? 

Carlijn is aan het woord 

Dan zullen wij als bestuur opnieuw in beraad gaan over het aandragen van een 

sollicitatiecommissie. 

Thom is aan het woord 

Wordt er dan opnieuw over gestemd? 

Carlijn is aan het woord 

Ja dan zal er opnieuw een stemming plaatsvinden.  

Trudi is aan het woord 

We halen de stemmingen zo meteen bij jullie op.  

Rijk is aan het woord 

Er zijn twee aparte zakken toch? 

Carlijn is aan het woord 

Ja klopt wij komen zo meteen de papiertjes ophalen met een zak voor Melle en een zak voor 

Sophie.  

Stemmen worden opgehaald 

Dan zullen Julia en ik nu naar buiten gaan om de stemmen te tellen. Daarvoor hebben we iemand 

uit het publiek nodig en het leek ons leuk om de achttiende persoon (wegens het achttiende 

lustrum) mee te nemen: Sofie.  

Sofie, Carlijn en Julia verlaten de zaal. 

Sofie, Carlijn en Julia komen de zaal binnen. 



Carlijn is aan het woord 

Melle en Sophie zijn allebei aangenomen voor de sollicitatiecommissie. Gefeliciteerd! 

Dan gaan we nu door met de privacyverklaring en het privacy beleid.  

9. Privacybeleid en privacyverklaring (zie bijlages: privacybeleid en 

privacyverklaring) 

Julia is aan het woord 

Er is in mei 2018 een AVG-wet ingevoerd, dat is eigenlijk dus de privacywet. Dat betekent dat 

bedrijven en organisaties voorzichtiger om moeten gaan met de gegevens van hun leden. Je moet 

precies laten weten welke gegevens je gebruikt, waarvoor en hoelang je ze bewaart. Dat zullen 

we hier langsgaan (zie bijlages voor de exacte inhoud). Gegevens kunnen we gebruiken voor: 

administratie van en controle op het lidmaatschap, het versturen van e-mails, het afschrijven 
van contributie en het controleren van de leeftijd m.b.t. de leeftijdsgrens voor het nuttigen van 

alcohol.  

 

Lynn is aan het woord 

Waar gebruiken jullie geslacht voor? Want het staat er niet tussen. 

Julia is aan het woord 

Voor de administratie.  

Er moet toestemming gevraagd worden voor het maken en publiceren van foto’s. We kunnen 

gegevens bewaren voor ons archief. Leden hebben altijd recht op inzage, wijziging, het indienen 

van klachten of een vergeetverzoek. Leden hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij 

Autoriteit Persoons Gegevens in geval van datalekken of misbruik van de gegevens. De 

vereniging behoudt het recht om het beleid ten alle tijden te kunnen aanpassen.  

Rijk is aan het woord 

Ik vraag me in eerste instantie af of dit van toepassing is op iedereen die vanaf nu lid gaan 

worden of dat dit met terugwerkende kracht is voor alle huidig leden.  

Julia is aan het woord 

Dit gaat over alle leden. 

Rijk is aan het woord 

Verder over datalekken is er een Autoriteit Persoons Gegevens waar jullie meldingen aandoen in 

het geval van datalekken en is dat iemand binnen Kleio of een UvA vertrouwenspersoon?  

Julia is aan het woord 

Als je het opzoekt dat is dat een enorme site met hele strenge regels en ‘dit zijn jouw rechten als 

lid’. Daar staat eigenlijk waar alle bedrijven aan moeten voldoen. Je hebt daar ook voorbeeld 

brieven van verzoeken die je kan opsturen en je kan er ook een klacht melden.  

Rijk is aan het woord 

Nee ik bedoel vooral dat als er nu een datalek is binnen Kleio dus bijvoorbeeld als er een mail 

gestuurd wordt en de e-mailadressen staan niet in de bcc en dan is dat dus een datalek en moet 

dat gemeld worden. 

Julia is aan het woord 

Nee dat is niet de mate van een datalek (waarbij je een klacht kan indiennen) waarin zij het 

bedoelen. Het wordt eerder bedoeld voor extremere gevallen waarbij een bedrijf bijvoorbeeld 

gegevens doorverkoopt. Wat zij bedoelen gaat wel verder dan het versturen van een mail waar 

de bcc verkeerd gedaan is.   



Thom is aan het woord 

Genkgo heeft geen geschiedenis van databreaches. Ik heb er net naar gezocht en kan er niks over 

vinden. 

Roan is aan het woord 

Zou je misschien terug kunnen gaan naar het puntje ‘archief bij uitschrijven’? Waarom hebben 

jullie na een uitschrijving onze bankrekeningnummers nodig? 

Julia is aan het woord 

Nou dat is niet meer. In het verleden als je je uitschrijft ga je automatisch in het oud 

ledenbestand, wat in principe een ander mapje is, dus aan wat onder jouw naam staat verandert 

niets. Ik ga vanaf nu bij elke uitschrijving handmatig die gegevens verwijderen.  

Thom is aan het woord 

Wat mag Genkgo doen met onze gegevens? 

Julia is aan het woord 

Ze mogen het niet delen met anderen.  

Thom is aan het woord 

Ja op zich belangrijk om te weten.   

Roos is aan het woord 

Kan je iets naar boven gaan? Artikel 2 volgens mij. Studentennummer wordt ook gebruikt voor 

de contributie. 

Trudi is aan het woord 

Dat staat bij a.  

Roos is aan het woord 

Ja oke maar het wordt dus ook bij contributie gebruikt. Het studentennummer staat namelijk in 

de mededeling van de incasso. Het is alleen maar voor jullie handig… Dan heb ik nog een tweede 

vraag: hoe zit het met ereleden die in principe eeuwig lid zijn?  

Julia is aan het woord 

Je hebt altijd het recht om je gegevens te laten verwijderen dus als je je opeens realiseert van ‘oh 

ik sta nog in dat ledenbestand en ze hebben deze gegevens nog van mij’ kan je altijd een mailtje 

sturen om gegevens te laten verwijderen. Wij moeten het dan verwijderen.  

Melle is aan het woord 

Er staat nu nog best wel veel notulen met namen online, eigenlijk tot aan het 84ste bestuur. Hier 

staan natuurlijk ook veel namen in. Is dit iets waar jullie over hebben nagedacht? Gaan jullie het 

anonimiseren?  

Carlijn is aan het woord 

Dat is een hele goede vraag. Daar zullen we naar kijken.  

Rijk is aan het woord 

Bij artikel 2.1, ontvangt de persoon wiens gegevens zijn aangevraagd daar instanties/derden 

(met wettelijke verplichting) ook een melding van?  

Julia is aan het woord 

Het ligt aan waar ze de gegevens voor nodig hebben. Als je een zware crimineel bent en ze gaan 

onderzoek naar je doen ben je wettelijk verplicht het geheim te houden.  



Rijk is aan het woord 

Oke dus het is afhankelijk van de situatie? 

Julia is aan het woord 

Ja.  

Thom is aan het woord 

Is Genkgo de enige plek waar deze gegevens bewaard worden?  

Julia en Carlijn zijn aan het woord 

Ja, maar we komen hier zo ook nog op terug.  

Julia is aan het woord 

Dan komen we nu bij het privacy beleid. Dit is eigenlijk hetzelfde als de verklaring maar staat er 

ook bij hoe je er intern mee om moet gaan. Dit is dus van toepassing op commissies. Het eerste is 

dat je op elk aanmeldformulier toestemming moet vragen om foto’s te mogen maken en 

publiceren van het lid. Ten tweede moet er een bewustzijn komen voor het bezitten van oude 

inschrijfformulieren. Op drives maar ook als je het zelf hebt gedownload op je eigen laptop. 

Vooral als dit van een reis is met paspoortgegevens. Dan moet het na afloop gelijk verwijderd 

worden. Tot slot de BCC: als je een mail stuurt naar meerdere adressen moet dit altijd in de bcc 

zodat gegevens niet onnodig gedeeld worden met anderen.  

Roan is aan het woord 

Dit beleid is dit landelijk? De Feestcommissie werkt namelijk samen met andere verenigingen 

die misschien een ander beleid hebben.  

Julia is aan het woord 

Deze privacywet geldt landelijk dus als het goed is houden zij zich daar ook aan.  

10. Aanpassing Huishoudelijk Regelement Artikel 25 Privacy (zie bijlage: Voorstel HR-

wijziging Artikel 25 Privacy) 

Julia is aan het woord 

We hebben momenteel in de HR artikel 25 Privacy. Heel mooi artikel, maar helaas niet 

omvattend genoeg sinds de AVG-wet is aangepast. Daarvoor hebben we de privacyverklaring en 

het beleid geschreven. Dit staat eigenlijk los van het Huishoudelijke Regelement omdat dit een 

wet is en dus kan het eruit gehaald worden.  

Carlijn is aan het woord 

Zijn er nog vragen? Oke dan gaan we nu over tot de stemming over artikel 25 Privacy. Je kan 

wederom voor, tegen of blanco stemmen, of jezelf onthouden van een stem. Deze stemming 

houden we openbaar. Niemand onthoudt zich van een stem.  

 

Voor: 38 

Tegen: 0 

Blanco: 1 

De aanpassing is aangenomen.  

11. Aanpassing Huishoudelijk Regelement Artikel 25 Alumni (zie bijlage: Voorstel HR-

Toevoeging Artikel 25 Alumni  

Julia is aan het woord 

Op het moment hanteren we geen officieel beleid omtrent het worden van alumni bij je 

inschrijving bij Kleio. Dit zorgt voor best veel problemen. Zoals ik net zei word je bij je 



uitschrijving automatisch in het oud ledenbestand gezet en dan heb je niet specifiek 

toestemming gegeven dat je benaderd mag worden voor activiteiten en voorlichtingen. Dit zorgt 

voor problemen bij verschillende commissies, bijvoorbeeld bij de Toeco die voorlichtingen 

organiseert voor de vereniging. Zij hebben nu een onvolledige lijst gebaseerd op een enquête 

van mensen die ooit toestemming hebben gekregen. De lijst krimpt echter doordat er geen 

nieuwe namen bijkomen terwijl er wel steeds meer benaderd zijn. Ook in ons lustrumjaar is het 

erg belangrijk aangezien we voor de activiteiten oudheden willen benaderen maar ze er nooit 

specifiek toestemming voor hebben gegeven. Dit gaat ook in tegen de richtlijnen van de 

privacywet. Vandaar dit voorstel want bij inschrijving geef je dan automatisch toestemming om 

alumnus te worden en in de toekomst benaderd te worden voor verschillende dingen. Je kan 

hier altijd bezwaar tegen maken door een mailtje te sturen naar de secretaris.  

Carlijn is aan het woord 

Om deze reden is het stukje in de verklaring ook rood gekleurd, want als dit niet wordt 

ingestemd komt dat stuk er ook niet te staan.  

Thom is aan het woord 

Welke informatie wordt opgeslagen als je alumnus wordt?  

Julia is aan het woord 

Het is in principe hetzelfde als een oud-lid zijn dus dan geldt hetzelfde: merendeels van je 

gegevens worden verwijderd.  

Lynn is aan het woord 

Werkt dit met terugwerkende kracht voor de huidige leden? Of geldt het vanaf het moment dat 

mensen zich nu inschrijven? 

Julia is aan het woord 

Het ding met de AVG-wet is dat ze willen dat je bewuster wordt van het belang van 

persoonsgegevens en je je best doet. Heel veel bedrijven weten niet zo goed hoe ze ermee om 

moeten gaan. Dus als dit nu in ons regelement komt is het terug te vinden door oud-leden. In het 

geval dat oud-leden het erg vinden kunnen ze dus altijd bezwaar maken door een mail te sturen.  

Carlijn is aan het woord 

Zijn er verder geen vragen? Dan gaan we nu stemmen. Je kan wederom voor, tegen, blanco 

stemmen of je onthouden van een stem.  

Voor: 39 

Tegen: 0 

Blanco: 0 

De aanpassing is hierbij aangenomen.  

12. WVTTK 

 Carlijn is aan het woord 

Is er verder iets ter tafel gekomen? 

Geen reacties. 

13. Rondvraag 

1. Anne 

2. Mari 

3. Niels 

4. Julian 



5. Iona 

6. Tessel 

7. Skander 

8. Martijn 

9. Roan 

10. Wessel 

11. Steven 

12. Devrim 

13. Mats 

14. Vivian 

15. Lynn 

16. Maurits 

17. Roemer 

18. Sofie 

19. Sterre 

20. Brechtje 

21. Sjoerd 

22. Oliver 

23. David 

24. Rijk 

25. Stijn 

26. Vitoria 

27. Anna 

28. Thom 

29. Jeroen 

30. Inez 

31. Eefje 

32. Melle 

33. Joris 

34. Mara: goed gedaan hoor. 

35. Lucie 

36. Roos 

37. Julia 

38. Merijn 

39. Sara 

Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor jullie aandacht. We zijn blij met het afgelopen halfjaar en 

de opkomst van deze ALV. We hebben heel veel zin in het aankomende semester. Zo meteen 

zetten we graag de gezelligheid voort in Café Diep. Dan sluit ik hierbij de vergadering. 

 


