17 september 2019 – Overdrachts Algemene Ledenvergadering
Locatie: P.C. Hoofthuis, lokaal 1.04
Tijd: 19:15
Aanwezigen:
Het 89ste bestuur (4):
1.
2.
3.
4.

Mara Werner
Sara Verveer
Roos van Bommel
Joris van Dijk

Het 90ste kandidaatsbestuur (5):
5.
6.
7.
8.
9.

Carlijn Verweij
Julia Ballak
Trudi Janssens
Daan Plaizier
Daan Krol

Leden (54):
10. Lynn Ruiter
11. Julie Peterse
12. Tim Ruting
13. Julian Tiggeloven
14. Anne Schenkels
15. Niels Lely
16. Wolf Bongers
17. Thijs Wellerdieck
18. Tyas Veenhoven
19. Siem van Ooijen
20. Araik Gingnagel
21. Vivian Lieberom
22. Floor Mafait
23. Aydin Youshanloo
24. Brechtje Inklaar
25. Sofie de Wilde
26. Sterre Nederpel
27. Lucia Geurts
28. David Kabel
29. Jesse Breet
30. Sam Verkerk
31. Lucie van Hulst
32. Sem de Kort
33. Gerben Ferwerda
34. Abbe Koppenaal
35. David Batelaan

36. Merijn Collignon
37. Oliver de Haan
38. Rijk van Beek
39. Jeroen van Osnabrugge
40. Sjoerd Baerts
41. Pim Klaasse Bos
42. Fabian Hartendorf
43. Rachel Meijers
44. Rosa Sikkes
45. Vincent Jurg
46. Jari Lemmers
47. Willemijn Jansen
48. Abby van Tol
49. Stijn van Duijn
50. Wessel van Arhnem
51. Lucas Ottenheym
52. Steven de Rave
53. Roan de Lisle
54. Martijn Bes
55. Mari Janssen
56. Lize Geurts
57. Eliza van Walraven
58. Niki de Horde
59. Charlotte Spiering
60. Roos Igbuwe
61. Max Oudejans
62. Inez Snijder
63. Rutger Bouw
Niet-leden (6):
64. Sam Ballak
65. Duby Ballak
66. Bernice Franssen
67. Hannah Werner
68. Norah van Dijk
69. Donna Korsuize
1. Opening
Mara Werner is aan het woord.
Mara opent de vergadering om 19:18.
Mara heet iedereen welkom en vraagt of iedereen zich heeft ingeschreven op de
intekenlijst. We gaan ervan uit dat alle stukken zijn gelezen. Er zijn agenda’s door de zaal
verspreid. Deze Algemene Ledenvergadering staat in het teken van de overdracht van
het 89ste naar 90ste bestuur. We zullen het afgelopen jaar afsluiten met het

Halfjaarverslag II en het nieuwe Kleiojaar beginnen met het beleidsplan van het 90 ste
bestuur. We hebben pauze na punt 9.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
3. Vaststellen notulen (zie bijlage: Notulen KB-ALV – 25 juni 2019)
Rijk van Beek: Dubbele zin bij ‘Het gaat nergens ten koste van, maar dat we er iets mee
kunnen vinden’ bij punt 11.
Mara: Sara gaat het aanpassen.
De notulen zijn vastgesteld.
4. Ingezonden stukken
Er zijn geen ingezonden stukken.
5. Vaststellen agenda
Mara: Wilt iemand nog iets toevoegen aan de agenda?
Rachel Meijers: Moet er misschien nog gestemd worden over vliegreizen? Voor een extra
vliegreis voor de commissies?
Mara: Het 90ste bestuur zal iets zeggen daarover. Er is geen stemming voor een extra
vliegreis op dit moment.
De agenda is vastgesteld.
6. Evaluatie semester II (zie bijlage: Verslag semester II)
Mara Werner is aan het woord.
Vereniging
Het afgelopen jaar hebben we gefocust op onze speerpunten. We hebben geprobeerd
nieuwe activiteiten toe te voegen en Kleio te verbeteren op deze punten.
Studie
We hebben geprobeerd Studeren met Kleio verder uit te breiden door te werken met
docenten. De Onderwijscommissie heeft bijvoorbeeld ook een Publieke Debatten
spreekuur gehouden. Het is goed bevallen. We kregen positieve reacties hierop. Bij
studie hebben we ons ook gericht op de nabije toekomst. Zo hebben we een
Masterborrel met Clé Lesger als mastercoördinator. Fijne manier om in gesprek te gaan
met wat je kan doen als masters. Daarnaast waren masterstudenten aanwezig die ook

iets konden vertellen. De boeken van Athenaeum wordt sinds dit studiejaar bij ons op de
Kleiokamer opgehaald door eerstejaars. Dit bevalt ons goed omdat er dan direct contact
is met de leden.
Toegankelijkheid
De deur van Kleiokamer stond altijd open. Bij reizen en activiteiten hebben wij ons als
bestuur open opgesteld. Daarnaast hebben we ook activiteiten georganiseerd ter
bevordering van de toegankelijkheid binnen de vereniging. Zo hebben we twee
Ledenbijeenkomsten georganiseerd. Dit beviel ons goed omdat het een fijne manier is
om met leden in gesprek te gaan. De HR-wijziging over de vliegreizen is hier
bijvoorbeeld ook daaruit voortgekomen.
Samenwerking
Dit speerpunt hebben wij toegevoegd aan ons beleidsplan. We hebben veel
samengewerkt met docenten. Dit beviel ons en de docenten goed. Leuke manier om
docenten te betrekken bij Kleio. Tijdens de Boekenmarkt heeft het bestuur
samengewerkt met de Filmcommissie, waarvoor ook docenten zijn gemaild om boeken
van op te halen. Daarnaast hebben met andere studieverenigingen samengewerkt. Zo
hebben we een borrel met Merlijn, de studieverenging Geschiedenis aan de VU,
georganiseerd. Al was de opkomst niet heel hoog, was het leuk geschiedenisstudenten
van een andere universiteit te spreken. Ook hebben we de gebruikelijke feesten gedaan
samen met Kanvas van kunstgeschiedenis en SES van Europese Studies.
Los van de speerpunten hebben we het afgelopen jaar geprobeerd te luisterne naar de
discussie die werden gevoerd binnen de vereniging. Dit was niet altijd makkelijk, maar
wel heel nuttig. Zo hebben we een oplossing gevonden voor de milieudiscussie rondom
vliegreizen door een vliegtaks in het HR vast te leggen. Ook hebben we door middel van
een statutenwijziging definitief afstand genomen van Kleio als studieverenging voor
Kunstgeschiedenis
Borrel
Joris van Dijk is aan het woord.
Het afgelopen halfjaar hebben we in Cafe Diep elke dinsdagavond geborreld. Dit beviel
ons goed. Het is een fijne vaste plek met leuk barpersoneel. We krijgen er veel ruimte om
bijvoorbeeld een eigen afspeellijst af te spelen en om de banken opzij te schuiven voor
meer ruimte. Er zijn ook vele themaborrels gehouden zoals de Spelletjesavond,
Broertjes-zusjesborrel. We zijn erg blij met onze huidige borrelcafé.
Website en sociale media
Sara Verveer is aan het woord.
Het afgelopen halfjaar hebben we de sociale media op dezelfde manier gebruikt als het
eerste halfjaar. De Facebookpagina is nog steeds het belangrijkste platform waarmee we
ons leden bereiken. Op Instagram maken we veel gebruik van de stories om bijvoorbeeld

reizen vast te leggen. De website is daarnaast bijgehouden en de agenda is daar
teruggebracht. Zo kunnen ook leden zonder Facebook op de hoogte blijven van wat
Kleio organiseert.
Studenten Geschiedenis Nederland (SGN)
Joris van Dijk is aan het woord.
SGN is een overkoepelend orgaan van studieverenging Geschiedenis in Nederland. Deze
studieverenging komen jaarlijks op de SGN-dag samen. Dit jaar was dat in Utrecht waar
we verschillende lezingen hebben bijgewoond, een speurtocht hebben gedaan en de
avond hebben afgesloten met een gezamenlijk etentje en aansluitende borrel. Dit jaar
werd ook weer de SGN-Sportdag georganiseerd. Deze werd minder goed bezocht door
de tentamenperiode en de drukke Kleio-agenda. Aankomend jaar zal daar meer
rekening mee worden gehouden.
Kunstgeschiedenis
Sara Verveer is aan het woord.
Afgelopen februari hebben op de Halfjaarlijkse ALV het Kunstgeschiedenisverslag
gepresenteerd naar aanleiding van de aanhoudende discussies over Kunstgeschiedenis
bij Kleio. Dit hebben we gemaakt om de situatie rondom Kunstgeschiedenis te
verduidelijken en wat het afschaffen of behouden van Kunstgeschiedenis bij Kleio zou
betekenen. Vervolgens hebben we op Kandidaatsbestuurs-ALV een stemming gehouden
over het afschaffen of behouden. Een meerderheid van de leden heeft voor de
afschaffing gestemd. Om de afschaffing van Kunstgeschiedenis officieel te maken zijn
inmiddels ook de statuten gewijzigd. Dat betekent dat Kleio dus nu alleen de
studieverenging voor Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam is.
Floor Mafait: Kan je als kunstgeschiedenisstudent nog steeds lid worden?
Sara: In principe wel, maar er wordt dan een andere procedure in werking gezet. Dit
geldt ook voor studenten van andere opleidingen. Het bestuur moet dit dan goedkeuren.
Rijk: Hoeveel kunstgeschiedenisstudenten hebben nog een lidmaatschap bij Kleio?
Sara: Nog 2 of 3. Zij blijven gewoon lid tot het driejarige termijn is afgelopen.
Acquisitiecommissie
Joris van Dijk is aan het woord.
Roos en ik hebben het afgelopen halfjaar gekeken naar de mogelijkheden voor acquisitie
bij Kleio. Dit betekent dat we kijken naar hoe we kunnen samenwerken met bedrijven,
organisaties of verenigingen voor bijvoorbeeld korting op activiteiten binnen
Amsterdam. We zijn gaan kijken of dit iets voor Kleio is en hoe dit kan bijdragen aan de
vereniging. Het is geen echte commissie, maar meer om een denktank of adviserende
raad. In eerste instantie is dit een taak voor de commissaris extern, maar we hebben dit

nu opgezet als meer een adviserende raad voor de extern. Voor nu zal de commissie
bestaan uit vier mensen, namelijk: de huidige en voormalige penningmeesters en
externen.
Rijk: Tijdens de Ledenbijeenkomst hebben we het hier ook over gehad, waarom is de
keuze gemaakt om geen algemene leden toe te laten?
Joris: Dit hebben we gedaan omdat we nog bezig zijn met het opzetten van de acquisitie
bij Kleio. We willen eerst onderzoeken of dit profijt heeft voor de verenging, dit is het
handigst om binnen het bestuur te doen. Daarna kan er gekeken worden naar het
openstellen voor algemene leden.
Rijk: Wat kunnen we hiervan verwachten? Of moet ik dit aan het nieuwe bestuur
vragen?
Joris: Aan het nieuwe bestuur vragen.
Lynn de Ruiter: Gaat de commissie ook activiteiten organiseren?
Joris: Nee, het zal zich met name bezighouden op de achtergrond van de vereniging.
Rachel: Komen er updates waar de commissie mee bezig is?
Mara: Ja, tijdens Ledenbijeenkomst en ALV’s wordt er over gesproken. Het aankomend
bestuur gaat er meer over vertellen.
Commissies
Mara Werner is aan het woord.
We hebben het afgelopen jaar ontzettend veel reizen, activiteiten en borrels
georganiseerd. We zijn naar Sint-Petersburg geweest met de Grote Kunstreis, naar het
Oostblok met de Reiscommissie, naar Brussel met de Toekomstcommissie en naar Porto
met de Filmcommissie. De Onderwijscommissie en de KIFcommissie hebben voor de
nodige verdieping en leesvoer gezorgd. De Feestcommissie heeft als vanouds voor een
aantal goede feestjes gezorgd. De Introductiecommissie heeft een goed
Introductieweekend neergezet. De Lustrumcommissie is gevormd en staat klaar om het
aankomende Lustrumjaar vorm te geven.
Het was niet het makkelijkste jaar voor de commissies door het vertrek van onze
commissaris intern. Dit maakte de communicatie en coördinatie van commissies soms
lastig. Maar nogmaals willen wij alle commissieleden en voorzitters heel erg bedanken
voor hun begrip en positieve houding.
Bestuursactiviteiten
Mara Werner is aan het woord.

We hebben allerlei themaborrels georganiseerd, zoals de Broertjes- en Zusjesborrel,
Leuke borrel, Masterborrel en Buitenlandborrel. Daarnaast hebben we dus twee
Ledenbijeenkomsten georganiseerd. En tot slot hadden we nog de Liftwedstrijd in juni.
Dit vonden wij een leuke afsluiting van het studiejaar.
7. Financiën (zie bijlage: Jaarrealisatie 2018/2019)
Roos van Bommel is aan het woord.
We beginnen links bij de lidmaatschappen. Daar is geen verandering opgetreden sinds
de Halfjaarrealisatie. Het aantal is iets lager uitgevallen, maar de inkomsten van
Athenaeum iets hoger. Er is daarom geen frictie met het begrote inkomen.
Ik ga bij de vaste lasten alleen langs de punten waar een verandering is opgetreden met
de begroting. Zo is er de contributie van ASVA bijgekomen. We zijn namelijk opnieuw lid
geworden. Daarnaast is de website 30 euro duurder geworden dan inbegroot. De kosten
van de Kleiorekening is hoger uitgevallen, omdat er op reis meer is betaald met
creditcard en de kosten van het omrekenen van andere valuta erbij is gekomen. Andere
onvoorziene vaste lasten zijn die van een gestolen portemonnee en een uittreksel van
KvK.
We hebben daaronder bij spaargeld duizend euro gespaard voor het Kleiolustrum.
Daarnaast hebben we de statutenwijziging bekostigd met geld uit de spaarpot. Hier
hebben we op de vorige ALV over gestemd en het gebruik van het geld werd toen
goedgekeurd.
De commissies hebben bijna allemaal quitte gespeeld dit jaar en daar zijn we erg blij
mee. We zijn erg tevreden met de samenwerking tussen de commissiepenningmeesters
en de penningmeester. De Feestcommissie heeft zich goed herpakt door de Fecoshow en
de Eindbarbecue te organiseren. De Filmcommissie zat even in de knel door de hoge
kosten van de reis naar Porto, maar heeft dit opgelost door activiteiten te organiseren,
subsidies aan te vragen en wat geld uit de reserve te gebruiken. De
Introductiecommissie staat hier nog in het rood om dat het Introductieweekend nog
moest plaatsvinden toen deze realisatie werd gemaakt. Inmiddels weten we dat er wel
wat verlies is gedraaid, maar dit wisten we te bepreken door minder boodschappen te
halen, geen bestuurskorting te doen en de reserve in te zetten. Het verlies is maximaal
170 euro. Dit komt omdat er minder leden meegingen dan verwacht, omdat er
simpelweg minder eerstejaars geschiedenisstudenten zijn. De volgende
Introductiecommissie moet goed over nadenken, zodat ze kunnen anticiperen op een
lager deelnemersaantal. De Kifcommissie had dit jaar geen budget, maar ze konden wel
aansprak maken op de reserve. Dit hebben ze gedaan. De Kunstcommissie heeft ook al
het geld opgekregen. Hoewel de laatste activiteit niet doorging, hebben we het
resterende bedrag opgemaakt aan de Eindbarbecue. De Onderwijscommissie heeft een
financieel stabiel jaar achter de rug. De Reiscommissie heeft dit jaar een goedkopere reis
dan normaal kunnen organiseren. De deelnemers kregen daarom een restitutie. De
Toekomstcommissie heeft de Brusselreis georganiseerd. Daar ging het meeste geld heen.
Daarnaast zijn de andere activiteiten georganiseerd om de rest op te maken.

Het bestuur heeft haar budget ook opgemaakt en gebruik gemaakt van de reserve. Over
het algemeen is het jaar financieel gezien goed verlopen. Ik zou zeggen ‘rooskleurig’.
Gelach uit de zaal.
Dit is wel het eerste jaar waarbij er wat minder hoog budget was ten opzichte van
voorgaande jaren. De komende jaren moet er rekening mee worden gehouden dat het
budget minder kan worden. Maar er is al goed nagedacht over de financiële toekomst,
dus ik heb er alle vertrouwen in dat dit goed gaat komen.
8. Statement Kascommissie
David Kabel is aan het woord.
Ik was samen met Hugo Kagie het afgelopen jaar de Kascommissie. Hugo was
penningmeester van het 87ste bestuur en ik van het 88ste. Ik sluit me aan bij Roos. Het
ziet er netjes uit. Er is wel een klein tekort op de balans, maar er is altijd wel iets te veel
of te weinig geld. Roos heeft erg goed gewerkt en we willen haar bedanken voor haar
inzet.
9. Stemming jaarrealisatie 2018/2019
Mara legt de stemprocedure uit.
Er wordt gestemd. Het totaal aantal aanwezigen is op dit moment is 69, waarvan
stemgerechtigden 63 zijn. Het bestuur onthoudt zich van stemmen. Een ander lid
onthoudt zich van stemmen.
Stemmen voor: 58
Stemmen tegen: 0
Stemmen blanco: 0
De jaarrealisatie is aangenomen.
Pauze om 19:45
Carlijn Verweij heropent de vergadering om 20:00.
10. Presentatie beleidsplan 90ste kandidaatsbestuur (zie bijlage: Beleidsplan 90 ste
bestuur)
Carlijn Verweij is aan het woord.
Vereniging

We gaan nu het beleidsplan van het 90ste bestuur presenteren. De focus dit jaar zal
liggen op samenwerking, studie en inclusiviteit, dat zijn onze speerpunten. Vragen
hierover kunnen aan het einde gesteld worden.
Samenwerking
We willen de samenwerking tussen het bestuur, de commissies en UvA bevorderen. Een
belangrijk punt hierbij is de Acquisitiecommissie. Dit zal het eerste halfjaar functioneren
als denktank, op de volgende ALV zullen we er meer uitleg over geven. Samenwerking
dit jaar heeft ook een speciale betekenis door het Lustrumjaar. Het bestuur moet nauw
samenwerken met de Lustrumcommissie om alles in goede banen te leiden. Daarom zit
onze commissaris intern ook in de Lustrumcommissie als bestuursafgevaardigde.
Studie
We willen de lijn van 89ste doorzetten. Hoewel we dit jaar de verjaardag van Kleio
vieren, willen we ook benadrukken dat we een studieverenging zijn. We willen Kleio
verbinden met de opleiding zodat we het studiesucces van onze leden kunnen
bevorderen. Zo willen we Studeren met Kleio uitbreiden. We zagen dat de
Themasprekuren voor Oude Geschiedenis en Middeleeuwse Geschiedenis vorig jaar een
succes waren. Dit willen wij voor nog meer vakken gaan doen. Daarnaast zal de
Toekomstcommissie ook dit jaar weer de Beroependag in samenwerking met de
opleiding organiseren. Ook gaan we dit jaar samenwerken met Athena Summaries,
waarbij leden met korting samenvatting voor hun tentamens kunnen kopen.
Inclusiviteit
De afgelopen twee jaar is het speerpunt toegankelijkheid nagestreefd. Dit willen wij
voortzetten. We hebben gekozen om dit onder te brengen in het speerpunt inclusiviteit.
We willen zo alle jaarlagen aanspreken door verschillende activiteiten te organiseren
die aantrekkelijk zijn voor een breed publiek. Daarnaast willen we op de Kleiokamer een
ideeënbox neerzetten zodat leden ideeën voor vereniging kunnen delen voor
bijvoorbeeld borrels of spreekuren. Ook willen we het tweede semester een
Welkomstborrel organiseren om minder actieve leden welkom te heten bij Kleio op een
laagdrempelige manier. We willen daarnaast Studeren met Kleio promoten onder alles
eerstejaars en niet alleen onder de Kleioleden.
Rosa Sikkes: Kan je uitleggen wat het verschil tussen toegankelijkheid en inclusiviteit is?
Waarom hiervoor gekozen?
Carlijn: Ik denk dat toegankelijkheid iets is voor in de eerste paar weken van het
studiejaar waardoor eerstejaars zich heel snel thuis voelen bij Kleio. We willen met
inclusivitiet alle jaarlagen aanspreken.
Rosa: Hoe gaan jullie dat doen? Hoe bereik je de hogere jaarlagen?
Carlijn: We willen mensen attenderen wat er speelt binnen de verenging. We zijn nog
aan het kijken hoe we dat gaan doen, maar omdat het een Lustrum jaar is willen dit wel
echt doen. De Lustrumcommissie gaat hier nog een belangrijke rol bij spelen.

Lustrum
Kleio bestaat 90 jaar en viert daarom haar 18e lustrum vieren. Sinds de Halfjaarlijkse
ALV functioneert de Lustrumcommissie als een denktank. Vanaf deze ALV zal de
commissie ook echt actief worden en nog nieuwe leden aannemen. Er is geld gespaard
dat uitgegeven wordt tijdens de Lustrumweken in april, de Lustrumreis en het
Lustrumgala op 25 oktober. De commissie organiseren verschillende activiteiten die de
Lustrumcommissie en het bestuur overzien
Roan de Lisle: Heeft de Lustrumcommissie dan voorrang op andere commissies qua
agendaplanning?
Carlijn: Nee, binnen de Lustrumweken in april organiseren alle commissies activiteiten
die worden gecoördineerd door de Lustrumcommissie. Dit wordt allemaal in overleg
gedaan.
Borrel
Daan Krol is aan het woord.
Het afgelopen jaar hebben we dus geborreld in Cafe Diep. De afgelopen jaren is er een
aantal keer gewisseld, maar wij willen graag bij hetzelfde café blijven. De relatie met de
eigenaar Frank is ook erg goed bij Cafe Diep. We kunnen waarschijnlijk een aantal
extraatjes krijgen aankomend jaar. Dit zal waarschijnlijk gaan om een gereduceerde
prijs voor shotjes of cocktails. De precieze details zijn er nog niet, want Frank is nog op
vakantie.
Jeroen van Osnabrugge: Geldt dat al voor deze borrel?
Daan K: Goede vraag. Ik weet het momenteel niet helemaal zeker. Maar als het goed is
zijn er straks soorten shotjes voor 2 euro. Geen 100 procent garantie, maar er zal wel
iets zijn. Het wordt een verrassing.
Anne Schenkels: Ik was aan het nadenken over het shotjes voor 2 euro. Zijn jullie niet
bang voor dat het dan meer een feestjesborrel wordt? Gaat dat niet uit de hand lopen?
Carlijn: Wij denken van niet. Cafe diep is slechts open tot 01:00. Het is niet helemaal te
vergelijken met de borrels in de Havelaar twee jaar geleden. Die borrels leken wel
oneindig, maar de sfeer in Cafe Diep is niet zo.
Website en sociale media
Julia Ballak is aan het woord.
Het afgelopen jaar is er veel gebruikt gemaakt van Facebook en Instagram. Dit willen wij
voorzetten. We willen met name meer gebruik maken van Instagram door ook daar
evenementen en foto’s van activiteiten te posten. We willen ervoor zorgen dat er bij elke
activiteit een bestuurslid is die foto’s wil maken. Daarnaast willen we gebruik maken
van polls op Instagram en Facebook om de interactie met de leden te verbeteren. We

willen ook vlogs gaan maken, om vooral nieuwe leden te laten zien waar we ons mee
bezig houden. Op Facebook hebben we opnieuw een groep aangemaakt voor eerstejaars
zodat ze daar bijvoorbeeld vragen kunnen stellen of samenvattingen kunnen delen.
We gaan de website niet grootschalig veranderen. De lay-out is naar onze mening nog
niet gedateerd. Wel willen we de agenda op de website beter bijhouden, zodat leden een
goed idee hebben wat er de komende maand te doen is bij Kleio.
Raad van advies
Carlijn Verweij is aan het woord.
De raad van advies (RvA) adviseert het bestuur gedurende het studiejaar. Het is geen
toezichtsorgaan. Het aankomend jaar zal de RvA bestaan uit Mara Werner, Sara Verveer
en Lucie van Hulst
Studenten Geschiedenis Nederland (SGN)
Daan Krol is aan het woord.
Wij vinden SGN van belang en willen ons komend jaar inzetten voor een voorspoedige
samenwerking. Het is ontzettend nuttig en leuk om geschiedenisstudenten van andere
universiteiten te ontmoeten. We willen doorgaan met het promoten van SGN-activiteiten
op sociale media om de activiteiten zo populairder te maken. De SGN-dag vindt dit jaar
plaats in Leiden.
Reizen
Carlijn Verweij is aan het woord.
Op de vorige ALV is er een HR-wijziging aangenomen waardoor het aantal vliegreizen
dat Kleio per studiejaar mag ondernemen maximaal twee is. De commissaris intern heeft
gesproken met de commissies over hun plannen voor aankomend jaar. Hier is uit
voortgekomen dat dit jaar de Kunstcommissie gaat vliegen voor de Grote Kunstreis en
de Filmcommissie voor de Filmreis. De Korte Kunstreis had de afgelopen jaar nogal wat
kritiek te verduren door het beperkte aantal deelnemers van de reis. Dit jaar kunnen er
daarom niet 20, maar 25 mensen mee op de Korte Kunstreis om zo gehoor te geven aan
de kritiek. We gaan kijken hoe dat werkt. Wij hebben in overleg besloten Dagjenachtje
van de Onderwijscommissie en de Brusselreis van Toekomstcommissie dit jaar niet door
te laten gaan. Dit komt omdat dit jaar ook de Lustrumreis plaatsvindt in april. Het
tweede semester is daarom te druk voor nog reis. De Toekomstcommissie heeft
daarnaast aangegeven dat de Brusselreis niet per se een jaarlijkse terugkerende reis
hoeft te zijn. Ook voor de Onderwijscommissie was dit geen dealbreaker. Omdat de
Lustrumreis dus in april plaatsvindt, vindt het Liftweekend opnieuw in juni plaats.
Lucie van Hulst: Is er een reden waarom de Toekomstcommissie en de
Onderwijscommissie hun reizen hebben ingeleverd in plaats van de Kunstcommissie die
er nog wel twee heeft? Heeft dat te maken met de planning?

Carlijn: Ja, het heeft te maken met de planning. De Korte Kunstreis kan doorgaan omdat
deze al plaatsvindt in het begin van november.
Lucie: De korte kunstreis blijft wel een ding omdat het zo vroeg in het jaar valt. Dat is
lastig te wijzigen. Ik vind het wel gek dat nu Kunstgeschiedenis afgeschaft er nog wel
twee reizen van de Kunstcommissie zijn.
Carlijn: Het leek voor nu de beste oplossing. We hadden weinig tijd.
Rachel: Kunnen jullie al iets zeggen over de prijs van de Lustrumreis?
Carlijn: Dat weten we nog niet.
Trudi: We hebben al wel gezeten met de Kasco en Devrim als penningmeester van de
Lustrumcommissie. We streven naar een lage prijs.
Rijk: De Grote Kunstreis en de Filmreis gaan dus vliegen. Maar als Reiscommissie
bijvoorbeeld ook wil vliegen moet er dus nog over gestemd worden op de Halfjaarlijkse
ALV?
Carlijn: Ja, dat klopt.
Mara: Ik wil nog toevoegen dat dit ook kan tijdens een extra ALV.
Lynn: Ik kan me niet herinneren dat de beslissing om de reizen van de
Toekomstcommissie en de Onderwijscommissie niet door te laten gaan in overleg is
gegaan?
Carlijn: We hebben besloten de Brusselreis niet elk jaar plaats te laten vinden in overleg
met het 89ste.
Lyn: Ja, dat klopt ook wel. Maar ik heb als voorzitter van de Toekomstcommissie niet zo
meegekregen dat dit met ons overlegd is.
Carlijn: Sorry, dat hebben we dan niet goed gecheckt.
Sjoerd Baerts: Waarom hebben de Filmcommissie en de Kunstcommissie de vliegreizen
gekregen?
Carlijn: De commissies hebben de reizen gekregen omdat ze anders weinig
bewegingsruimte hebben in verhouding tot de lengte van de reizen. Daarnaast hadden
beide commissie al concrete plannen.
Rijk: Hebben jullie ook gevraagd aan de vliegende commissies of er ook andere opties
waren dan met het vliegtuig?
Carlijn: Ja.

Kunstgeschiedenis
Carlijn Verweij is aan het woord.
Het afgelopen jaar is Kunstgeschiedenis dus afgeschaft. Kunstgeschiedenis blijft wel bij
de verenging in de vorm van de Kunstcommissie die zich ook dit jaar weer zal inzetten
voor twee kunstreizen en meerdere activiteiten. Daarnaast willen we de samenwerking
met studievereniging Kanvas van Kunstgeschiedenis verbeteren. Er is geen frictie meer
tussen de verengingen omdat wij zijn afgestapt van Kunstgeschiedenis. Daarom willen
we met ze gaan zitten voor mogelijke samenwerkingen aan te gaan.
Commissies
Daan Plaizier is aan het woord.
Er is het afgelopen studiejaar een goed jaar gedraaid door de commissies. Dit willen wij
graag voortzetten. We willen de communicatie waarborgen door onder andere
penningmeestergesprekken, voorzittersgesprekken, penningmeestervergaderingen en
voorzittersvergaderingen. Ook willen we weer nieuwe Ledengesprekken houden om te
kijken hoe het gaat met nieuwe commissieleden. De sollicitatieperiode voor de
commissie begint na deze ALV. Dit gaat om alle commissies behalve de Reiscommissie
en de Introductiecommissie die later in het jaar hun sollicitaties houden. Op 25
september vindt de Speeddateborrel plaats. Op 13 oktober staat de Commissiedag
gepland. Het jaar wordt afgesloten met het Commissieweekend. We willen de
samenwerking tussen commissies bevorderen.
De Feestcommissie: ze willen de creativiteit van vorig jaar doorzetten door te komen
met nieuwe locaties en thema’s. Daarnaast willen ze een betere functieverdeling te
handhaven.
De Filmcommissie: ze willen dit jaar toegankelijke en informatieve activiteiten
neerzetten. Ze gaan daarnaast opnieuw vliegen naar de filmreis bestemming.
De Introductiecommissie: Het Introductieweekend was een succes. Het aankomend
halfjaar zal de commissie gaan slapen tot aan de Halfjaarlijkse ALV, waarna de
sollicitaties weer opengaan.
De KIFcommissie: ze willen hun kritische lijn doorzetten. Ze willen daarbij meer sociale
media gaan gebruiken. Ook willen ze meer ingezonden stukken promoten.
De Kunstcommissie: Opnieuw willen ze kwaliteit boven kwantiteit stellen. Daarnaast
gaan ze meer rekening houden met de planning van het academisch jaar. Ook willen ze
de activiteiten toegankelijk houden door uitleg te geven bij kunst en meer stil te staan bij
de historische kant.
De Lustrumcommissie: ze begonnen als denktank en zijn nu een volwaardige commissie
geworden. Het is bedoeling om het saamhorigheidsgevoel tussen verschillende jaarlagen
te vergroten aan de hand van het Lustrumjaar. Zo zullen ze het Lustrumgala,
Lustrumweken, Lustrumreis organiseren en wordt er een almanak uitgebracht. De

Onderwijscommissie: ze willen de vaste elementen behouden zoals de Boekenborrel bij
het IISG. Ook willen ze meer naar musea en tentoonstellingen gaan met een historisch
karakter.
De Reiscommissie: ze zullen ook dit jaar weer een Grote Reis organiseren. Daarvoor
zullen de Kennismakingsborrel en de Bekendmakingsborrel plaatsvinden. Ook willen ze
kijken naar een overkoepelend thema en bijzondere plekken net buiten de steden.
De Toekomstcommissie: ze willen dit jaar de planning verbeteren zodat er meer
evenwicht is tussen het eerste en het tweede semester qua de hoeveelheid activiteiten.
Daarnaast willen ze activiteiten organiseren waarbij het begrip toekomst ruimer wordt
genomen.
Rijk: Is het al helder welke bestuursleden in welke commissies gaan, en met name de
Kunstcommissie?
Daan P: Ik ga uit de Kunstcommissie en ga in de Filmcommissie en de
Lustrumcommissie.
Julia: Ik blijf in de Kunstcommissie.
Carlijn: Ik blijf in de Reiscommissie.
Trudi: Ik blijf in de Kunstcommissie en ga bij de Feestcommissie.
Daan K: Ik blijf in de Onderwijscommissie en Kifcommissie. Ik ga bij de
Toekomstcommissie.
Merijn Collignon: Wat wordt er bedoeld met het begrip toekomst ruimer nemen?
Lynn: We willen bijvoorbeeld gaan kijken naar de toekomst in het kader van milieu.
Sofie de Wilde: Hoezo zitten er nog twee mensen van het bestuur in de Kunstcommissie?
Carlijn: Er zaten er eerst drie, nu nog twee. We vonden het niet nodig er nog iemand uit
te halen. Als bestuurslid blijf je onafhankelijk binnen een commissie. Dat kan ook met
twee bestuursleden.
Sofie: Kan dat niet nadelig zijn voor de doorstroom van de commissie?
Carlijn: Als ze geen bestuur waren geweest, zouden ze er ook alle drie nog inzitten.
Bestuursactiviteiten
Carlijn Verweij is aan het woord.
Dit jaar staat op de planning nu al wat betreft activiteiten georganiseerd door het
bestuur: Battlefieldtour naar de Somme met meneer Melching en Studeren met Kleio dat
zal worden uitgebreid. Ook zullen we dit jaar weer de Ouderdag organiseren, omdat wij

dat bij het Lustrumjaar vinden passen. Ook zal er een tweede wervingsmoment voor
leden plaatsvinden halverwege het jaar in de vorm van een borrel.
11. Financiën (zie bijlage: Begroting 2019/2020)
Trudi Janssen is aan het woord.
Dit jaar is het Lustrumbudget beschikbaar dat is gespaard door de afgelopen vier
besturen. Het gaat om veel geld en de Lustrumcommissie zal hier goed mee omgaan.
Elke commissie maakt hier evenveel aanspraak op. De budgetverdeling gaat in overleg
met het bestuur. De commissaris intern en de penningmeester zullen zich hiermee
bezighouden. De Acquisitiecommissie gaan we dit jaar verder ontwikkelen om op een
andere manier inkomsten binnen te krijgen. We hebben namelijk dit jaar een lager
ledenaantal dan voorgaande jaren, dus zijn er minder contributiegelden. Het eerste
halfjaar zal de commissie dus bestaan uit vier leden, namelijk: de voormalige en huidige
penningmeesters en commissaris externen. Op de Halfjaarlijkse ALV zal een definitieve
vorm besproken worden. Dit is dus afhankelijk wat het aankomende halfjaar. Het
Lustrumbudget is erg hoog. Daarom zal ik vaak met de penningmeester van de
Lustrumcommissie gaan zitten. Daarnaast zal ik ook met de andere
commissiepenningmeesters penningmeestergesprekken houden.
Even kijken naar de begroting. De hoogste inkomsten komen van de contributiegelden.
Dit is lager dan voorgaande jaren omdat er dus minder nieuwe leden bij Kleio zijn door
het lagere aantal eerstejaars geschiedenisstudenten. Verder hebben we een bijdrage van
Athenaeum via de sponsordeal. We hebben 4000 euro van het spaargeld voor het
Lustrumjaar. Hier was enige verwarring over, omdat we dachten dat het 5000 euro zou
zijn. Maar die extra 1000 euro wist het 85ste bestuur tijdens het vorige lustrum zelf bij te
leggen. Wij hebben dit geld niet over, omdat we ervoor gekozen hebben dat verdelen we
over onze eigen commissies. We hebben dus niet gekort op de commissiebudgetten. De
vaste lasten zijn op de website na hetzelfde als voorgaande jaren. Dan hebben we
inkomsten en uitgaven van de commissies. Dit zijn hoge bedragen omdat het gaat om
alles dat er in en uit gaat. Dus ook subsidie en deelnemersgelden. Over de verdeling van
het commissiebudget. We hebben alleen gekort op het budget van de
Toekomstcommissie omdat zij dit jaar geen reis hebben en vorig jaar dat wel hadden. De
Filmcommissie heeft meer geld gekregen, omdat ze iets anders doen dan de Berlijnreis
en vorig jaar een beetje krap uitkwamen. Het bestuur heeft dit jaar een groter budget,
omdat ze vorige jaar ook krap uitkwamen. Dit komt vooral omdat het bestuur wel veel
uitgaves heeft maar geen inkomsten binnenkrijgt.
Rachel: Waarom heeft de KIFcommissie geen geld gekregen?
Trudi: We kennen geen geld toe, omdat ze dat dan ook moeten uitgeven. Bij de
KIFcommissie weten we niet zeker of dat gaat gebeuren, dus kunnen we betere de
reserves voor ze openstellen.
Lucie: We hebben ook als KIFcommissie echt alleen geld aan een nietmachine
uitgegeven.

Het 90ste kandidaatsbestuur staat op het 89ste bestuur gaat weer zitten.
12. Stemming begroting 2019/2020
Mara Werner is aan het woord.
De begroting van het nieuwe jaar moet worden ingestemd. Mara legt de stemprocedure
uit. Het 89ste bestuur onthoudt zich van stemmen. Er wordt gestemd. Het totaal aantal
aanwezigen dat stemgerechtigd is op dit moment is 59.
Stemmen voor: 59
Stemmen blanco: 0
Stemmen tegen: 0
De begroting is aangenomen.
13. Stemming Kascommissie 2019/2020
De Kascommissie is het toezichtsorgaan van de penningmeester. Zij controleren de
financiën en adviseren. Het aankomend jaar zal bestaan uit David Kabel van het 88ste
bestuur en Roos van Bommel uit 89ste bestuur in de Kascommissie. Het 89ste bestuur
onthoudt zich van stemmen. Er wordt gestemd. Het totaalaantal aanwezigen dat
stemgerechtigd is op dit moment is 59.
Stemmen voor: 59
Stemmen blanco: 0
Stemmen tegen: 0
De Kascommissie is aangenomen.
Mara feliciteert David en Roos.
14. Stemming 90ste kandidaatsbestuur naar zittend bestuur
Sinds het 88ste bestuur is er een Kandidaats-bestuur ALV in juni. Op dat moment wordt
als het ware een zege gegeven aan het kandidaatsbestuur om aan der slag te gaan. Maar
we moeten dus nu nog wel stemmen om het kandidaatsbestuur het zittend bestuur te
maken op basis van de plannen die zij net hebben gepresenteerd. Jullie hebben net het
beleidsplan en de begroting gezien.
90ste kandidaatsbestuur verlaat de zaal.
Er wordt gestemd. Het totaalaantal aanwezigen is op dit moment is 58, waarvan 54
stemgerechtigden zijn. Het 89ste bestuur onthoudt zich van stemmen.

Stemmen voor: 50
Stemmen blanco: 0
Stemmen tegen: 0
Het 90ste kandidaatsbestuur is aangenomen als het zittende bestuur
Het 90ste bestuur komt weer binnen met jasjes aan.
Groot applaus uit de zaal.
Mara: Ik wil nog even iets zeggen voordat jullie hier plaats gaan nemen. Lieve Daan,
Daan, Trudi, Julia en Carlijn, we wensen jullie enorm veel succes en plezier. Het is het
ontzettend leuk jaar. Het is heel hard werken, maar je krijgt er ook heel veel voor terug.
Je gaat een hele hechte eenheid met zijn vijven worden. Ik kan niet wachten op Daan zijn
borrels, Daans hevige maar doch rechtvaardige communicatie met commissies. Trudi,
het komt helemaal goed met die cijfers. Juul, je gaat een ontzettend goede secretaris zijn.
Carlijn, heel veel succes. Ik vind het heel bijzonder dat ik aan jou het stokje mag
overdragen. Heel veel succes!
15. Dechargeren 89ste bestuur
Carlijn Verweij is aan het woord.
Voordat we het 89ste bestuur gaan dechargeren willen wij ze eerste bedanken. Joris, in
het witboek van een commissaris extern staat niet veel, waardoor je er zelf veel invulling
aan kan geven. Je bedenkt altijd een manier om zelf iets creatiefs te bedenken. Naast je
externe taken heb je in drie commissies gefunctioneerd. Veel respect voor hoe hij dit
naast elkaar heeft gedaan. Daarna Roos, deze penningmeester heeft een jaar lang
bovenop het geld van Kleio gezeten. Zonder haar waren we al drie keer failliet gegaan. Je
merkte nooit hoe zwaar het was door al haar positiviteit. Saar, ik ken niemand die zo
nauwkeurig te werk gaat als jij. Je hebt heel hard gewerkt om alles voor elkaar te krijgen,
de posters te maken en alles te checken. Je bent zelfs voor de statuten naar Almere
afgereisd met Mara. Je hebt een enorm hart voor Kleio. Last but not least, Mara. Je geeft
altijd de volle 100% voor Kleio met volledige toewijding om alles tot in de puntjes te
organiseren. Ondanks het drukke jaar heb je altijd best gedaan om iets goeds neer te
zetten. Ik ben heel trots dat ik jouw opvolger mag zijn. Ik kan niet wachten tot ik bij je
langs mag komen voor al je adviezen.
Bij deze wil ik het 89ste bestuur dechargeren.
Applaus vanuit de zaal.
16. Stemming erelidmaatschap 89ste bestuur
Het is gebruikelijk dat een bestuur na hun jaar erelid worden. Zij krijgen voorrang bij
activiteiten en hoeven geen constitutie te betalen. Carlijn legt de stemprocedure uit. Er

wordt gestemd. Het totaalaantal aanwezigen dat stemgerechtigd is op dit moment is 59
Twee mensen onthouden zich van stemmen.
Stemmen voor: 57
Stemmen tegen: 0
Stemmen blanco: 0
Het 89ste bestuur is ingestemd als ereleden.
17. W.V.T.T.K.
Er is niks ter tafel gekomen.
18. Rondvraag en afsluiting
Rijk: Vo voor de praeses.
Lucas: Nee, maar veel succes.
Joris: Het gaat helemaal goed komen met jullie.
Mara: Nee, maar alle liefde.
Sara: Veel succes!
Roos: Veel plezier
Carlijn: Bedankt voor jullie aandacht. Het feestje gaat zo door bij Cafe Diep. We hebben
heel veel zin in aankomend studiejaar.
Carlijn sluit de vergadering om 21:01.

