
Notulen Kandidaatsbestuur Algemene Ledenvergadering 

15 juni 2021 – 16:00 

Locatie: Oudemanhuispoort D0.08 

Aanwezigen (39): 

Het 91ste bestuur (5): 

1. Inez Snijder 

2. Evita Minnaard 

3. Lucas Ottenheijm 

4. Roan de Lisle 

5. Bart van Oostrom 

Het 92ste kandidaatsbestuur (5): 

1. Gien Gommers 

2. Lotte Pebesma 

3. Ramon Raak 

4. Tyas Veenhoven 

5. Jan Dongelmans 

Leden (26): 

1. Sam V. 

2. Thom H. 

3. Steven de R. 

4. Fabian H. 

5. Julia B. 

6. Finn J. 

7. Abby van T. 

8. Sarah S. 

9. Joris van D. 

10. Merijn C. 

11. Brechtje I. 

12. Daan K. 

13. Trudi J. 

14. Roos van B. 

15. Sara V. 

16. Brontë G. 



17. Wessel van A. 

18. Carlijn V. 

19. Jeroen van O. 

20. Vivian L. 

21. Nina L. 

22. Eva M. 

23. Rijk van B. 

24. Daan P. 

25. Brent S. 

26. Eva A. 

Niet leden (3): 

1. Twan W. 

2. Mik P. 

3. Femke H. 

 

1. Opening 

Inez is aan het woord 

Inez opent de vergadering om 16:18. 

Inez heet iedereen welkom op de Kandidaatsbestuurs-ALV. Het kandidaatsbestuur zal door de 

Sollicitatiecommissie aan jullie worden voorgesteld en daarna zal erover gestemd worden. We 

hebben jullie al ingetekend. Er zal geen pauze zijn bij deze ALV, omdat deze vrij kort zal zijn. 

Tijdens het tellen van de stemmen is er ook automatisch een soort pauze. Inez stelt het 91ste 

bestuur voor. We gaan ervanuit dat de stukken gelezen zijn. 

 

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

3. Vaststellen Notulen (zie bijlage: Notulen Halfjaarlijkse ALV- 16 februari 2021)  

Inez vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over de notulen. 

Sara V. is aan het woord 

Ik heb een algemene opmerking. Normaalgesproken, of in de voorgaande notulen worden de 

namen bij vragen met een dubbele punt genoteerd en niet met ‘aan het woord’. Ik vroeg me af 

waarom dit is veranderd? 

Evita is aan het woord 

Ik heb geen speciale reden waarom het anders is. Ik vind het er even duidelijk uitzien. 



Verder geen vragen of opmerkingen. 

De notulen zijn vastgesteld. 

4. Ingezonden stukken 

Er zijn geen ingezonden stukken. 

 

5. Vaststellen Agenda 

Geen aanvullingen op de agenda. 

Agenda is vastgesteld. 

 

6. Amerikanistiek  

Inez is aan het woord 

Bij de Halfjaarlijkse ALV is er toegelicht dat we contact hadden gehad met de oude 

studievereniging voor Amerikanstiek, die helaas niet meer bestaat. Vanuit hen was de vraag 

gesteld of wij misschien een commissie konden oprichten voor Amerikanistiek. Na de 

halfjaarlijkse ALV heb ik daar met Job en Joëlla, dat waren de oude voorzitters van die 

studievereniging, en met Thomas, een eerstejaars, verschillende gesprekken over gehad en 

bedacht hoe we dit het beste konden onderzoeken. Toen bleek vanuit de UvA dat ze überhaupt 

met de hele track Amerikanistiek gaan stoppen, dus toen hebben wij ook besloten om deze 

commissie niet op te richten. Het wordt nu namelijk gewoon een minor en daar zijn er zoveel 

van. De docenten van amerikanistiek willen nog wel graag dingen blijven organiseren voor hun 

studenten, dus zij pakken dit zelf een soort van op. En zij kunnen contact opnemen met Kleio om 

dit samen te doen, maar wij zitten dus nergens aan vast. 

Zijn er vragen? 

Rijk is aan het woord 

Kan je verder vertellen over de interne afstemming die je hebt gedaan, behalve het gesprek met 

Job en Joëlla, heb je bijvoorbeeld gesproken met de Raad van Advies? 

Inez is aan het woord 

Ja, ik heb dit ook in alle vergaderingen met de Raad van Advies aangekaart en we hebben dit in 

bestuursvergaderingen besproken. Ik heb ook, toen bekend was dat de track stopte, Samuël 

Kruizinga, de opleidingsdirecteur, gemaild om alles op een rijtje te krijgen. 

Rijk is aan het woord 

Vind je het vervelend dat het zo is gelopen? Of heb je een les te trekken uit dit proces, hoe we dit 

in het vervolg kunnen aanpakken? 

Inez is aan het woord 

Ik vind het niet per se vervelend en ik weet ook dat amerikanistiek best wel plotseling is 

afgeschaft voor de docenten. Dus achteraf gezien hadden wij dit niet kunnen weten. Ik vind het 



niet per se jammer, maar dat is ook omdat het zeker nog niet vast stond dat er een commissie 

zou komen.  

Rijk is aan het woord 

Nog een afsluitende vraag. Er is gekozen dit een mondeling punt op de agenda te maken, is er 

een reden waarom er geen onderliggend stuk is? 

Inez is aan het woord 

Het komt nu sowieso in de notulen en het zal ook nog in het verslag over semester II komen. We 

hebben er nu voor gekozen om er geen apart stuk van te maken, omdat er is besloten niet door 

te gaan met de commissie. Dus het leek ons, in overleg met de RvA, voldoende om het nu 

mondeling te bespreken. 

 

7. Voorstel 92ste Kandidaatsbestuur door Sollicitatiecommissie  

Inez vraagt het kandidaatsbestuur om de zaal te verlaten. 

KB verlaat de zaal 

Roan, Lucas en Bart wisselen van plaats met de leden van de Sollicitatiecommissie  

Sam V. is aan het woord 

Sam stelt de Sollicitatiecommissie voor. De Sollicitatiecommissie bestaat uit twee leden van het 

huidige bestuur, Inez en Evita, een extern bestuurslid, Twan, een algemeen lid, Tom, en ikzelf, 

oud-bestuurslid uit het 88ste bestuur. Dan gaan we nu het 92ste kandidaatsbestuur voorstellen. 

De kandidaten die we vanavond presenteren zijn: Gien, Lotte, Ramon, Tyas en Jan. Wij hebben 

iedereen een functie aangeboden, die goed bij hen past en waarbij iedereen elkaar versterkt 

door deze functieverdeling. De kandidaten hebben een functie aangeboden gekregen die voor 

hen persoonlijk een uitdaging kan zijn, zodat ze gemotiveerd blijven binnen het bestuur, maar 

wel eentje die binnen hun mogelijkheden ligt. De functieverdeling is als volgt: Gien wordt 

voorzitter, Lotte secretaris, Ramon de penningmeester, Tyas wordt commissaris intern en Jan de 

commissaris extern. Deze keuze zullen we nu toelichten. 

 Gien heeft, gezien ze in haar tweede actieve jaar bij Kleio zit, goede kennis over de vereniging. 

Ook heeft ze ervaring opgedaan als algemeen lid en afgelopen jaar als voorzitter van de 

Kunstcommissie. Deze ervaring met het voorzitterschap van een commissie zal ze kunnen 

meenemen naar een bestuursjaar. Verder bevat ze eigenschappen die geschikt zijn voor een 

goede voorzitter: ze is organisatorisch sterk en ook is ze zeer vertrouwd met het spreken voor 

(grote) groepen. Door al bovenstaande eigenschappen en ervaring vinden we Gien een goede 

voorzitter, die past bij de rest van het bestuur. 

 Tijdens ons gesprek met Lotte viel direct op hoeveel kennis ze heeft van wat er speelt binnen de 

vereniging en hoe deze qua organisatie in elkaar steekt. Dit is bijzonder knap, gezien ze slechts 

een eerste jaar tijdens corona heeft meegemaakt bij Kleio. Hierbij heeft ze aanzienlijke 



organisatorische ervaring; buiten de vereniging, maar ook bij de Reis- en Introductiecommissie. 

Lotte is daarnaast erg nauwkeurig en georganiseerd. Van Inez mag ik dit niet zeggen, maar als 

bonuspunt heeft ze een typcursus gedaan, dus die zal zeker van pas komen. Om bovenstaande 

redenen zien wij haar als een enthousiast bestuurslid en willen wij haar presenteren als 

secretaris.  

Ramon is een ontzettend enthousiaste eerstejaars. Ondanks dat hij nog niet heel actief is 

geweest binnen de vereniging, is hij erg leergierig en denken wij dat hij dit snel zal oppakken. Hij 

heeft hiervoor een tijd Economics and Business Economics gestudeerd en heeft hierdoor al 

aanzienlijke kennis en ervaring wat betreft geldzaken en met programma’s als Excel. Deze 

ervaring gaat gecombineerd met een goed probleemoplossend vermogen en daarom willen we 

hem presenteren als penningmeester.  

Tyas heeft, net zoals Gien, goede kennis van de vereniging als tweedejaars, onder andere door 

een jaar voorzitterschap van de Onderwijscommissie. Tijdens het gesprek bleek dat hij door 

deze kennis ook al goede plannen had voor een eventueel bestuursjaar en specifiek voor de 

functie van commissaris intern. Tyas gaf aan als doel te hebben om iedereen evenveel te 

betrekken bij de vereniging, ook minder-actieve leden of leden die het lastig vinden zelf de 

eerste stap richting Kleio te zetten. Met zijn vlotte babbel en charisma achten wij hem hiertoe in 

staat en daarom presenteren wij hem als commissaris intern. 

Jan is een eerstejaars die makkelijk contact legt en assertief is. Dit bleek ook al door zijn actieve 

houding in de Toekomst- en Onderwijscommissie afgelopen maanden. Verder heeft hij al 

nagedacht over nieuwe samenwerkingen voor Kleio, ook eventueel via zijn vorige studie bij de 

marine. Verder gaf hij aan bereid te zijn om binnen het bestuur bij te springen als 

medebestuursleden het bijvoorbeeld druk hebben. Wij denken dat hij een professionele brug 

kan vormen tussen Kleio en de contacten buiten de vereniging. Daarom willen we hem 

presenteren als commissaris extern. 

Met deze vijf kandidaten en toegelichte functieverdeling hebben wij het volste vertrouwen dat 

we een geschikt kandidaatsbestuur presenteren.  

Inez is aan het woord 

Zijn hier vragen over? 

 Sara V. is aan het woord 

Het is meer een algemeen punt voor bestuur over de aankondiging van het kandidaatsbestuur. 

Ik vroeg me af waarom er in het berichtje geen namen en functies werden genoemd. Voor mij 

was het onduidelijke wie nu het nieuwe bestuur was, ook omdat dit jaar grotendeels online heeft 

plaatsgevonden.  



Inez is aan het woord 

Dit hebben we inderdaad uit meerdere hoeken gehoord. We hadden het er misschien beter bij 

kunnen zetten. Dit kunnen we nu alleen nog maar meenemen naar volgend jaar.  

Rijk is aan het woord  

Ik wil graag beginnen met mijn complimenten voor de Sollicitatiecommissie, want ik weet uit 

ervaring dat het een moeilijk proces kan zijn. Respect dat jullie een bestuur met vijf mensen 

hebben kunnen regelen, zodat alle functies gevuld zijn en een goede spreiding over commissies 

en geslachten. Zou je wat kunnen vertellen over het proces, hoe dat gelopen is? 

Inez is aan het woord 

We zijn dit jaar eerder begonnen met de sollicitatieperiode, deze ruim een maand open laten 

staan en toen nog verlengd. Van tevoren hebben Evita en ik, in overleg met de 

Sollicitatiecommissie, een plan gemaakt om het levend te houden op sociale media., bijvoorbeeld 

met een bestuursquiz. We zijn ook eerder in het jaar mensen gaan benaderen en gedurende de 

periode ook intensiever. Dus we hebben eigenlijk een plan van aanpak gemaakt zowel voor 

sociale media als persoonlijke benadering. 

Rijk is aan het woord 

Heb je nog aanbevelingen voor volgend jaar? 

Inez is aan het woord 

Ja, er staat nu een stukje over in het witboek van de voorzitter. 

Rijk is aan het woord 

Gaan we schriftelijk stemmen? 

Inez is aan het woord 

Het is een hybride ALV, niet iedereen wil of kan komen, dus we gaan allemaal stemmen over de 

mail.  

Rijk is aan het woord 

Dus omdat één iemand op de Zoom aanwezig is, gaan we allemaal via de mail stemmen? 

Inez is aan het woord 

Ja, dat is ook meer coronaproof. En het stemmen is nog steeds anoniem stemmen, want alleen ik, 

Evita en nummer 21 van de intekenlijst kunnen het zien. 



Daan K. is aan het woord 

Een korte vraag over hoe jullie met nieuwe bestuur gecommuniceerd hebben dat het volgend 

jaar helemaal anders is? Ik kan me voorstellen dat de eerstejaars van het kandidaatsbestuur wel 

ongeveer weten wat ze moeten en willen gaan doen, maar er komt natuurlijk ook veel drukte bij 

kijken. Weten zij wat ze te wachten staan in een normaal Kleio-jaar? 

Sam is aan het woord 

We hebben daar bij de sollicitatie aandacht aan besteed, vragen over gesteld en plannen 

gehoord. De RvA kan ze ook ondersteunen.  

Inez is aan het woord 

Als ik dat nog mag aanvullen, Lotte heeft dus ook al een jaar politicologie gestudeerd en daar bij 

Machiavelli wat gezien, Ramon heeft ook al een andere studie gedaan en Jan heeft ook een tijd al 

wat anders gedaan, dus het is niet alsof ze gelijk in het diepe worden gegooid. 

Rijk is aan het woord 

Het is niet uit te sluiten dat de volgende ALV ook onder dit soort omstandigheden zal 

plaatsvinden. Dan is het misschien toch goed om tot een geharmoniseerde manier van hybride 

vergaderen te komen, ook met een geharmoniseerde manier van stemmen. Ik weet niet wie er 

nu bij is digitaal, maar diegene kan ook ons niet zien. De UvA heeft hulpmiddelen, zodat je 

volwaardig hybride kan vergaderen, zodat diegene vanuit de zaal mee kan kijken enzovoorts.  

Inez is aan het woord 

Duidelijk, we zullen ernaar kijken voor eventueel de volgende ALV. 

Verder geen vragen. 

Dan gaan we nu stemmen. Zoals net gezegd is het een hybride ALV en gaan we over de mail 

stemmen, heeft iedereen een telefoon? Als je niet lid bent, mag je niet stemmen. 

Je kan voor, tegen of blanco stemmen of je onthouden van een stem. Bij het onthouden van een 

stem word je wel meegerekend voor het quorum, het minimaal aantal leden dat aanwezig moet 

zijn om een stemprocedure als geldig te beschouwen. Is er iemand die zich wil onthouden van 

een stem? 

Niemand onthoudt zich van een stem. 

Stuur of je voor, tegen of blanco stemt naar stemmen@kleio-amsterdam.nl. Het stemmen is dus 

anoniem, dus alleen ik, Evita en nummer 21 van de lijst, Nina L. kunnen het zien. Wij gaan de 

stemmen nu tellen, dus jullie hebben een soort pauze nu. 

mailto:stemmen@kleio-amsterdam.nl


Inez, Evita en Nina verlaten de zaal 

Er zijn 24 stemgerechtigden.  

Eén iemand onthoudt zich van een stem. 

Stemmen voor: 21 

Stemmen blanco: 2 

Stemmen tegen: 0 

Inez, Evita en Nina komen terug de zaal in 

Inez is aan het woord 

We hebben alle stemmen gestemd en het 92ste kandidaatsbestuur is ingestemd. 

Kandidaatsbestuur komt terug de zaal in 

Gefeliciteerd, jullie zijn ingestemd! 

8. Aanbevelingen aan 92ste Kandidaatsbestuur  

Uit de zaal kunnen suggesties komen wat ze mee kunnen nemen naar volgend jaar of op kunnen 

nemen in hun beleidsplan. Heeft er iemand suggesties of opmerkingen? 

Merijn C. is aan het woord 

Gefeliciteerd ten eerste, dit wordt een superleuk jaar! Ik was dit jaar student-assistent bij de 

opleiding. Ik heb vanuit die functie geleerd hoe lastig het jaar was en hoeveel er geregeld moest 

worden om alles goed te laten verlopen. Nu is die omschakeling naar fysiek onderwijs en andere 

activiteiten er een waar je goed op moet letten ook als studievereniging. Wat belangrijk is, is 

communicatie en vooral met de Opleidingscommissie en misschien zelfs met de studentenraad. 

Dat je iets meer betrokken bent daarbij.  

 

9. W.V.T.T.K.  

Rijk is aan het woord 

Ik ben benieuwd naar een vooruitzicht van de financiën. Het is natuurlijk een heel vreemd jaar 

geweest dat financieel heel goed of juist slecht kan uitpakken. Dus ik was benieuwd of de 

penningmeester daar iets over kan zeggen. 

Lucas is aan het woord 

Met de Kasco gaat er deze zomer gekeken worden of er een deel van het geld doorgeschoven kan 

worden naar volgend jaar. Voor de rest moeten er gekeken worden hoeveel er gespaard wordt 

en hoeveel er naar volgend jaar doorgeschoven wordt. We koersen dus wel af op een goed 

resultaat. 

Daan K. is aan het woord 



Ik hoorde in de wandelgangen dat er ideeën waren om komende zomer borrels te houden in 

parken. Ik vroeg me af of dat echt iets is wat jullie willen gaan doen? 

Inez is aan het woord 

We hebben het daarover gehad, het is een mogelijkheid dat er informele borrel is. We zetten niks 

vast, want het is ook onze vakantie. 

Fabian is aan het woord 

Over borrels gesproken, ik heb gehoord dat er misschien problemen waren met café Diep 

volgend jaar. Kunnen we daar volgend jaar weer onze vaste borrels op de dinsdagavond 

houden? 

Bart is aan het woord 

We hebben goed contact met Frank en het ziet er nu naar uit dat we volgend jaar daar weer vast 

borrelen op de dinsdagavond.  

Carlijn is aan het woord 

De borrel ligt ook aan de coronamaatregelen volgend jaar en aan het volgende bestuur. 

Bart is aan het woord 

Ja, klopt, dat ligt ook aan Jan. 

Jan is aan het woord 

We zien wel. 

 

10. Rondvraag 

Rijk is aan het woord 

Ik heb geen vraag, maar ik wil mijn complimenten uitspreken aan het oude bestuur voor het 

harde werken dit jaar. En voor de laatste maanden nog, de zwaarste loodjes. Ik heb het niet van 

dichtbij mogen meemaken, maar ik neem aan dat het heel intens is geweest, dus complimenten 

aan hoe jullie het hebben vormgegeven. Aan het aantal eerstejaars te zien, is het goed gelukt! 

Thom is aan het woord 

Dankjewel en ik denk dat we een goed bestuur hebben neergezet. 

Verder geen vragen. 

 

11. Afsluiting 

Inez is aan het woord 

Bedankt voor jullie aandacht. Wij zijn ervan overtuigd dat we een fantastisch kandidaatsbestuur 

hebben. We wensen jullie heel veel plezier toe en succes met het schrijven van het beleidsplan. 

Tot zo bij de borrel, iedereen moet om 18:00 uur  bij Pacific zijn, anders worden de plekken 

vergeven.  

Inez sluit de vergadering om 16:57. 


