
Notulen Overdrachts Algemene Ledenvergadering 

13 oktober 2021 – 19:00 

Locatie: P. C. Hoofthuis 1.04 

 

Aanwezigen (33): 

 

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 (21): 

1. Gerben F. 

2. Daan P. 

3. Steven de R. 

4. Joris van D. 

5. Julia B. 

6. Lucia G. 

7. Carlijn V. 

8. Mara W. 

9. Devrim A. 

10. Thomas van der K. 

11. Fabian H. 

12. Martijn B. 

13. Trudi J. 

14. Aydin Y. 

15. Eva M. 

16. Abby van T. 



17. Brontë G. 

18. Tim de R. 

19. Sara V. 

20. Daan K. 

21. Siem van O. 

Niet-leden (2): 

1. Mari J. 

2. Lotte C. 

 

1.   Opening 

Inez is aan het woord 

Inez opent de vergadering om 19:16.  

Inez heet iedereen welkom op de Overdrachts-ALV. Tijdens deze ALV zal het 91ste 

bestuur aftreden en het 92ste bestuur toetreden. Verder zullen we als 91ste bestuur het 

verslag van semester II presenteren en zal het 92ste bestuur hun beleidsplan 

presenteren. Inez vraagt of iedereen zich heeft ingeschreven op de intekenlijst bij de 

deur.  

Carlijn is aan het woord 

Mari heeft zich niet ingeschreven, maar zij is ook geen lid meer. 

Inez is aan het woord  

Geen probleem. We gaan ervanuit dat alle stukken gelezen zijn. Na punt 10 op de 

agenda zal er een korte pauze zijn. Verder is er na elk punt de gelegenheid om vragen te 

stellen. 

 

2.   Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

3.   Vaststellen notulen (zie bijlage: Notulen Kandidaatsbestuur ALV 15 juni 2021)  

De notulen zijn vastgesteld.  

 

4.   Ingezonden stukken 

Inez is aan het woord 



Voor deze ALV is één ingezonden stuk, deze staat op de agenda als punt 6, dus direct na 

het vaststellen van de agenda zullen we deze behandelen.  

 

5.    Vaststellen agenda 

Geen toevoegingen. 

De agenda is vastgesteld.  

 

6.   Ingezonden stuk 

Inez is aan het woord 

Voor deze Alv was één ingezonden stuk van Thomas van der K. Ik zal de kern van het 

stuk voorlezen en daar verder op ingaan.  

Inez leest voor: Bij de sollicitatieperiode is er wel wat onduidelijkheid ontstaan voor mij 

als voorzitter van een commissie. Hoewel ik het kan begrijpen dat dit bijzondere tijden 

zijn, zou ik wel het advies willen geven aan dit en volgende besturen. Ik stel voor: bij een 

volgende sollicitatieperiode duidelijk alle data te geven aan de voorzitters van de 

commissies voordat de sollictatieperiode start, zodat er minder chaos ontstaat.  

Wij zullen als 91ste bestuur antwoord geven op deze kwestie die door Thomas naar 

voren is gebracht. Hoewel de afgelopen sollicitatieperiode, waarin nieuwe leden bij de 

commissies zijn gekomen, onder toezicht stond van het 92ste kandidaatsbestuur, zijn 

wij als 91ste bestuur verantwoordelijk, omdat wij natuurlijk het zittende bestuur 

waren. De afgelopen sollicitatieperiode zijn eigenlijk alle data gecommuniceerd, behalve 

de laatste datum, waarop de commissies de sollicitanten mochten bellen of zij het wel of 

niet waren geworden. Dit is iets later doorgegeven door de persoonlijke 

omstandigheden, waardoor de ALV in eerste instantie ook geannuleerd was. Dit is dus 

niet hoe het normaal bij Kleio gaat en zo zal het ook niet in de toekomst gaan, maar dit 

was nu helaas even pech. We snappen dat dit vervelend was voor commissies en we 

betreuren dit ook. Thomas, heb ik je stuk zo voldoende toegelicht? 

Thomas van der K. is aan het woord 

Ja, zeker.  

Inez is aan het woord 

Fijn. Zijn er verder nog vragen of opmerkingen over het ingezonden stuk?  

Daan K. is aan het woord 

Ik zou een kleine tip willen geven, volgende keer kan je de eerste pagina gewoon 



weglaten. 

 

7.   Evaluatie semester II (zie bijlage: Verslag semester II) 

Inez is aan het woord 

Het afgelopen semester was voor Kleio niet het makkelijkste, omdat we nog steeds veel 

last hadden van de coronamaatregelen, waardoor we veel online activiteiten moesten 

organiseren. Gelukkig hebben we het jaar nog af kunnen sluiten met fysieke borrels, de 

fysieke lustrumweken en nog een activiteit van de Kunstcommissie. Wij vonden het als 

bestuur heel leuk om het jaar zo fysiek met zijn allen af te sluiten.  

Educatie 

Het doel van dit speerpunt was eigenlijk om, omdat we uiteraard een studievereniging 

zijn, ons te blijven richten op de studie, maar ook door wat dieper hierop in te gaan te 

kijken naar dingen die je naast je studie kan doen. Het afgelopen halfjaar hebben we zo 

weer het Toekomstcafé van de Toekomstcommissie voorbij zien komen, dit keer in een 

online format. Ook hebben wij een spreekuur georganiseerd over keuzevakken en 

verschillende minors, omdat we merkten dat dit voor veel eerste- en tweedejaars nog 

lastig is om allemaal zelf uit te zoeken. Het kopje stages op de website is vaker 

bijgewerkt. Verder hebben we samengewerkt met de Opleidingscommissie om in 

gesprek te gaan met de opleidingsdirecteur Samuël Kruizinga over hoe alles geregeld 

was met de studie gescheidenis in verband met corona. Op sociale media hebben we 

posts gedeeld van de sollicitatieperiode van de studentenraad en de 

Opleidingscommissie, om deze wat meer zichtbaar te maken. 

Zijn hier vragen over? 

Sara V. is aan het woord 

Over het gesprek met de Opleidingsdirecteur: er staat in het verslag dat de 

Onderwijscommissie dit heeft georganiseerd, dit klopt volgens mij niet, want dat 

hebben jullie gedaan vanuit het bestuur. 

Inez is aan het woord 

Sorry, dat staat dan verkeerd.  

Sara V. is aan het woord 

Wat je zei over de studentenraad en dat deze meer in beeld is gekomen bij de leden. Ik 

zit nu zelf in de studentenraad en ik vind een post delen dan misschien niet zoveel. Ik 

snap wel dat je het hier neerzet en noemt, maar er zijn meer dingen die je kan doen. 



Inclusiviteit 

Met dit speerpunt wilden we zoveel mogelijk mensen van verschillende jaarlagen 

betrekken bij Kleio. Dat is dit jaar vooral gebeurd via sociale media, daar mensen 

enthousiast te maken om naar activiteiten te komen. Dat we mensen uit verschillende 

jaarlagen hebben kunnen bereiken, was bijvoorbeeld te zien bij de Filmquiz. Hier wa ren 

zowel eerstejaars als meerderejaars aanwezig. En bij het Kroegcollege dat door de 

Onderwijscommissie werd georganiseerd, waren vooral veel eerstejaars aanwezig. Dit 

vonden wij als bestuur fijn om te zien. En in de lustrumweken waren er naast 

eerstejaars ook veel ouderejaars en alumni aanwezig.  

Er zijn geen vragen. 

Flexibiliteit 

Met dit speerpunt doelden we vooral op het goed anticiperen op de situatie rondom 

corona. In het tweede semester heeft corona nog steeds een grote rol gespeeld, dus 

moesten activiteiten in een ander jasje gestoken worden. We hebben geprobeerd de 

online activiteiten in het tweede semester interactiever te maken, omdat we merkten 

dat dat toch leuker was voor leden. Zo hebben we via Whatsapp Weerwolven van 

Wakkerdam gespeeld, wat erg populair was. En de SGN-dag heeft online 

plaatsgevonden. En in de lustrumweken zijn we ook flexibel omgegaan met de 

maatregelen door de activiteiten in kleine groepjes en buiten te laten plaatsvinden.  

Er zijn geen vragen. 

Lustrum 

Dit jaar hebben we natuurlijk het lustrum gevierd van Kleio. We hebben twee 

succesvolle lustrumweken gehad met leuke activiteiten. Er is een Terrassentocht 

georganiseerd door de Feestcommissie tot een Vossenjacht, tot een Alumnipicknick. De 

almanak is inmiddels ook uitgedeeld. Wij zijn als bestuur erg trots op de lustrumweken 

en willen daarom alle commissies bedanken voor hun medewerking en natuurlijk in het 

bijzonder ook de Lustrumcommissie, die alles gecoördineerd hebben.  

Er zijn geen vragen. 

Borrel 

Bart is aan het woord 

In het tweede semester was de hoop er eerst dat we zouden terugkeren naar café Diep 

voor de wekelijkse borrel. Door de aanhoudende coronamaatregelen was dit helaas niet 

mogelijk. Toen de horeca weer gedeeltelijk open kon, hebben we geprobeerd toch weer 



een borrel te organiseren in een kroeg die groot genoeg was. We hebben ook veel in het 

park geborreld, waaronder een gezamenlijke borrel met Kanvas.  

Er zijn geen vragen. 

Sociale media en website 

Evita is aan het woord 

Zoals jullie weten moest door corona de promotie voor activiteiten vooral plaatsvinden 

via sociale media en de website. Het meest toegankelijke platform hiervoor vinden wij 

nog steeds Instagram. Tijdens de promotie van de lustrumweken is gebleken dat de 

combinatie van het hoofdaccount en de commissiepagina’s goed werkt en we zo een 

groot bereik hadden. Daarnaast is er voortgezet met een maandoverzicht in de 

hoogtepunten op Instagram, dit als toevoeging op de kalender op de website. En voor 

extra promotie is alles gedeeld in de eerstejaarschat en er is extra gelet op dat alles ook 

nog op Facebook werd geplaatst. 

Er zijn geen vragen. 

Privacybeleid 

Evita is aan het woord 

Zoals aangekondigd op de Halfjaarlijkse ALV heeft er een wijziging plaatsgevonden in de 

privacyverklaring omtrent het bewaren van beeldmateriaal. Dit was bedoeld voor de 

almanakuitgave van de Lustrumcommissie. Bij het maken van de almanak met leuk 

foto’s is het privacybeleid uitstekend in acht genomen. Naar aanleiding van deze 

wijziging kwam er tijdens de ALV en op bestuursvergaderingen ter sprake hoe bekend 

commissieleden zijn met het privacybeleid. En daarom heb ik afgelopen zomer naar alle 

commissies een lijstje met praktische toepassingen van het beleid gestuurd en de 

voorzitters gevraagd om dit op te nemen in het commissiewitboek en te bespreken op 

een vergadering met nieuwe leden. Dit is een aanvulling op het lijstje wat al op de 

website staat en dan iets directer naar commissies toe, zodat hopelijk commissieleden 

beter bekend zijn met het beleid.  

Er zijn geen vragen. 

Raad van Advies 

Inez is aan het woord 

Het afgelopen half jaar heb ik iets vaker dan gebruikelijk, ongeveer één keer per maand, 

gezeten met de Raad van Advies. Hier hebben we bijvoorbeeld vergaderd over de 

bestuurssollicitaties en hoe we dat het beste konden aanpakken. Zo was de Raad van 



Advies goed op de hoogte van wat er speelde en konden zij goed advies geven. Verder is 

er nu een witboek gemaakt voor de RvA. Hierin staat bijvoorbeeld dat de voorzitter één 

keer per maand vergaderd met de RvA en ook dat iedereen in het bestuur een buddy 

krijgt binnen de RvA. Een buddy is iemand naar wie een bestuurslid kan gaan voor extra 

ondersteuning, mocht hij of zij dit nodig hebben. Dit betekent niet dat de RvA zal 

bestaan uit alleen maar buddy’s, iemand kan ook gevraagd voor zijn of haar kennis.  

Er zijn geen vragen. 

Studenten Geschiedenis Nederland 

Bart is aan het woord 

Op 4 juni hebben we de SGN-dag gehad met het thema ‘Right to rule’. Het idee was in 

eerste instantie dat deze hybride zou plaatsvinden, helaas hebben we uiteindelijk 

moeten kiezen voor een volledige online SGN-dag. Op deze dag werden er lezingen 

gevolgd, een bierproeverij gedaan en een pubquiz met Maarten van Rossum. Aan het 

einde van de avond is er een online dansspel gespeeld. Naast een geslaagde SGN -dag en 

de andere activiteiten is SGN weer gebleken als een zinvol raadgevend orgaan voor het 

bestuur.  

Er zijn geen vragen. 

Reizen 

Afgelopen semester hadden we nog gehoopt dat de Grote Reis misschien door kon gaan, 

maar helaas moest deze ook worden afgelast. Dat betekent dat er het afgelopen jaar 

geen reizen hebben plaatsgevonden, behalve de Kleine Grote Reis naar Texel in de 

lustrumweken. Introductieweekend is dit jaar wel nog doorgegaan. Dit is gebeurd in 

goed overleg met de UvA. Ik heb zelf gebeld met Samuël Kruizinga om deze band niet te 

schaden.  

Er zijn geen vragen. 

Amerikanistiek 

Op de halfjaarlijkse ALV was al besproken dat er wellicht een Amerikanistiekcommissie 

opgericht zou worden. Dit omdat de studievereniging voor Amerikanistiek werd 

opgeheven en de oud-voorzitters ons hadden benaderd. Dit wilden wij gaan 

onderzoeken, maar toen bleek dat de hele track binnen de opleiding zou verdwijnen. 

Toen hebben we besloten hier niet mee door te gaan en hebben wij ons verder niet 

hierop georiënteerd. Dit is al tijdens de KB-ALV toegelicht, maar we wilden het graag 

ook in het semesterverslag melden. 



Zijn hier vragen over? 

Sara V. is aan het woord 

Dus omdat de track is afgeschaft zijn jullie er direct mee gestopt, maar de minor en de 

master Amerikanistiek bestaan nog wel? 

Inez is aan het woord 

Klopt. We vonden de track echt een apart iets, terwijl er veel verschillende minors en 

masters Geschiedenis zijn.  

Sara V. is aan het woord 

En de reden dat de studievereniging AAS niet meer bestaat heeft niks te maken met het 

afschaffen van de track Amerikanistiek? 

Inez is aan het woord 

Nee, AAS bestond al niet meer toen dat bekend werd. Op de halfjaarlijkse ALV was ons 

nog niet bekend dat de track zou worden afgeschaft. 

Mara W. is aan het woord 

Het ligt er ook aan of er behoefte aan is, want dan kan het altijd weer geprobeerd 

worden. Omdat AAS te weinig leden kreeg, betekent niet dat Kleio dan een commissie 

moet gaan forceren. Ik zou gewoon blijven reageren op of er behoefte is aan zoiets. 

Inez is aan het woord 

Klopt, in het laatste gesprek met de oud-voorzitters van AAS heb ik wel nog aangegeven 

dat de docenten of studenten van Amerikanistiek Kleio altijd kunnen benaderen voor 

een Amerikanistiek-gerelateerde activiteit in samenwerking met een commissie van 

Kleio. We zitten nergens aan vast, maar de deur staat open. 

Daan K. is aan het woord 

Volgens mij was het Thanksgiving-diner de enige echt populaire activiteit van AAS.  

Fabian H. is aan het woord 

Zou een samenwerking met de mensen die er over zijn van Amerikanistiek nog mogelijk 

zijn? 

Inez is aan het woord 

Iedereen die nu nog de track afmaakt of de minor doet, zit al bij geschiedenis en kan dus 

al lid worden van Kleio. Er is geen overkoepelende organisatie die kijkt naar die 

samenwerking, omdat AAS dus is opgeheven, maar docenten kunnen ons benaderen 

bijvoorbeeld.  

Verder geen vragen 



Commissies 

Roan is aan het woord 

Ook tijdens het tweede semester werden we gehinderd door het coronavirus, 

desondanks hebben we een leuke lustrumweek neergezet. Voor velen was dit echt het 

hoogtepunt van het jaar, dus daar zijn we ook als bestuur blij mee. Het academisch jaar 

2020-2021 is nu al een tijdje voorbij en de maatregelen worden versoepeld dus hopelijk 

kan Kleio aankomend jaar weer op volle toeren draaien. Als 91ste , en ik neem aan ook 

het 92ste, zijn we enthousiast over aankomend jaar. Voordat we langs alle commissies 

scrollen, want ik neem aan dat dat gelezen is door iedereen, wil ik wel graag de 

Acquisitiecommissie toelichten. Deze commissie wordt namelijk opgeheven. Deze 

beslissing is gemaakt in samenspraak met het 92ste bestuur. De reden voor het 

opheffen zijn ten eerste dat er niet genoeg aanmeldingen waren, geen namelijk, en alle 

huidige leden willen ermee stoppen. Door deze omstandigheden gingen we 

onderzoeken wat de taken van de commissie precies zijn en daaruit is besloten dat de 

taken kunnen worden opgevangen door de penningmeester en commissaris extern van 

het bestuur. Hierdoor zullen de taken die de Acquisitiecommissie had nog steeds 

uitgevoerd worden.  

Zijn er vragen? 

Joris van D. is aan het woord 

Allereerst ben ik natuurlijk heel teleurgesteld, heel jammer. Maar ik ben wel heel 

benieuwd hoe er tot de keuze is gekomen dat een algemeen lid voorzitter is geworden 

bij de Acquisitiecommissie, terwijl dit in eerste instantie nooit de bedoeling is geweest. 

Het plan was dat de commissie een adviserend orgaan zou worden voor de commissaris 

extern en daarbij zou de penningmeester een toezichthouden rol hebben betreft de 

financiën. Daarnaast zouden er algemene leden toegevoegd worden, hoe is er dan een 

algemeen lid voorzitter geworden?  

Inez is aan het woord 

Vorig jaar was natuurlijk eerst Daan K. voorzitter en daarna Trudi en daarna is er samen 

een witboek opgesteld. Hierin hebben we niet per se opgenomen dat iemand uit het 

bestuur voorzitter moest zijn. Naast bestuursleden zaten vorig jaar Steven, Lucas en ik 

in de commissie en hebben dat besluit over de voorzitter genomen. Steven wilde graag 

voorzitter worden en Lucas en ik hadden zelf andere commissies waar we nog inzaten 

vanwege ons bestuursjaar, dus het leek een logische keuze. Verder hadden we niet het 



idee dat hierdoor de commissie heel erg anders werd. Iedereen heeft tijdens een 

vergadering evenveel inspraak, zeker als je maar met zijn drieën bent, dus in dat opzicht 

vind ik het niet raar dat een algemeen lid voorzitter is geworden. 

Joris van D. is aan het woord 

Prima, maar het heeft de definitie van de Acquisitiecommissie in anderhalf jaar 180 

graden gedraaid. Omdat het eerst een ondersteunend orgaan was voor de commissaris 

extern. Acquisitie was pas interessant de laatste drie jaar, omdat de ledenaantallen 

achteruitliepen en we hadden meer geld nodig. Dit was te veel werk voor één 

bestuurslid, dus we wilden er meerdere mensen opzetten. Dat was het idee. Ik ben wel 

benieuwd of er dan een idee is, en dan kijk ik het 92ste bestuur aan, om een doorstart te 

maken of dat jullie het met zijn tweeën gaan oplossen? 

Inez is aan het woord 

De precieze vorm van acquisitie in het nieuwe bestuur kunnen jullie zo aan hen vragen, 

maar ik kan al wel vast kort zeggen dat de taken zullen worden overgenomen door de 

penningmeester en de commissaris extern en dat zij hier maandelijks over zullen 

vergaderen.  

Gien is aan het woord 

De rest zal inderdaad zo worden toegelicht, maar kan ik je even verbeteren? Ze zullen 

niet maandelijks hierover gaan zitten, maar door de maand heen hieraan werken en 

maandelijks een update geven in de bestuursvergadering.  

Scrollen door verslagen commissies 

Verder geen vragen. 

Bestuursactiviteiten 

Inez is aan het woord 

Het afgelopen semester zijn we doorgegaan met het organiseren van spreekuren en 

Studeren met Kleio. Er is een spreekuur gehouden over keuzevakken en minors. Verd er 

hebben we als bestuur Weerwolven via Whatsapp gespeeld, een online bierproeverij, en 

natuurlijk de informatieavond over een bestuursdaad georganiseerd. We hebben ook 

over de bestuurssollicitaties meer gepost online en mensen directer benaderd. Ook 

hebben we in samenwerking met SES en Offscreen een kroegcollege georganiseerd en 

samen met Kanvas hebben een parkborrel gehad.  

Er zijn geen vragen. 



Als bestuur kijken we terug op een jaar met veel coronamaatregelen en online 

activiteiten, maar ook een hele leuke fysieke lustrumweek. We zijn heel trots op wat 

commissies hebben neergezet, ondanks dat het geen makkelijk jaar was. Dank jullie wel 

allemaal. 

 

8.    Financiën (zie bijlage: Jaarrealisatie 2020-2021)  

Lucas is aan het woord 

Ik zal met jullie de financiën doornemen. Ik zal beginnen linksbovenin, de 

lidmaatschappen en Atheneaum zijn beide iets hoger uitgevallen. Wat misschien het 

belangrijkste is, wat ik hier moet melden is dat er een gift is van de UvA voor een 

activiteit in tijden van corona. Rechtsboven staan alle uitgaven, sommigen zijn iets 

hoger of lager uitgevallen, bijvoorbeeld doordat er een rekening duurder is geworden. 

Eerst zal ik laten zien wat er bij de commissies gaande is. Zoals jullie zien hebben alle 

commissies, behalve de Introductiecommissie, hun budget niet op kunnen maken. Dat 

komt doordat het nou eenmaal moeilijk was om activiteiten te organiseren waar we 

dusdanig zoveel geld in konden steken op een verantwoorde manier. Dus daardoor 

hebben we een overschot. Het belangrijkste is dat we die gift mochten houden van de 

UvA, dus die konden we doorschuiven naar volgend jaar. Daarnaast hebben de ruimte 

gehad om extra te sparen voor het lustrum. Een deel van het overschot gaat naar de 

commissies en een deel op de spaarrekening. Wat we op de spaarrekening zetten, is 

eigenlijk als buffer. De rest wordt doorgeschoven en is dus ter beschikking voor het 

92ste bestuur. Dan zal ik nog kort de realisatie van de lustrumweken doornemen. 

Wederom hebben de commissies hun budget niet kunnen opmaken doordat de dure 

uitgaven niet gedaan konden worden door het type activiteit. De almanak is nog niet 

verwerkt, daarom staat die hier in het rood, maar ze zijn al betaald.  

Inez is aan het woord 

Zijn hier vragen over? 

Mara W. is aan het woord 

Is er bewust voor gekozen om het geld van de lustrumweken door te schuiven of kwam 

het gewoon echt niet op? Jullie hebben nu toch geld uit het lustrumbudget nu 

doorgeschoven naar het volgende lustrum? 

Lucas is aan het woord 

Nee, er is minder lustrumgeld opgenomen. En die 1500 euro die hier staat is over uit het 



algemene budget, niet het lustrumbudget. 

Trudi J. is aan het woord 

Het is niet het huidige lustrumbudget, dat is wel helemaal opgekomen, want er was 

maar 4000 euro. Vorig jaar hebben wij het aan het gala ook uitgegeven, dus het is niet 

dat er geld van de lustrumweken van dit jaar niet is uitgegeven.  

Daan P. is aan het woord 

Ik snap niet zo heel veel van deze tabellen. Wat is er gebeurd bij de Feestcommissie, 

want daarvan is toch de terrassentocht georganiseerd? 

Lucas is aan het woord 

Dat was lustrumbudget. 

Devrim A. is aan het woord 

Ik vroeg me af, is het volgende lustrum al over drie jaar? 

Lucas is aan het woord 

Dat is aan het bestuur dan. 

Joris van D. is aan het woord 

Ik zie dat wij nog 150 euro per jaar uitgeven aan Eindeloos. 

Roan is aan het woord 

Vanaf volgend jaar niet meer!!! 

Inez is aan het woord 

We hebben een gesprek gehad met Eindeloos en daarin hebben we met hen overlegd, 

dus we hebben ons niet zomaar teruggetrokken. Eindeloos zei dat ze het eigenlijk wel 

alleen konden en zij hebben nu ook een eigen email en niet meer via het MijnDomein-

account van Kleio. 

Thomas is aan het woord 

Het bedrag op de spaarrekening hier in de zaal komt niet overeen met de website.  

Er wordt uitgezocht waar dit verschil vandaan komt 

Sara V. is aan het woord 

Ik kan me herinneren dat vroeger het spaargeld voor lustrum was 1000, en niet 500, 

daarom was het budget altijd 5000 euro. Waarom is dat?  

Lucas is aan het woord 

Er is steeds minder ruimte in het budget en sinds vorig jaar is er besloten 500 euro te 

sparen en ik heb dat dit jaar gevolgd. En Ramon gaat dat aankomend jaar ook doen. 

Sara V. is aan het woord 



Is dit wel duidelijk aangegeven op een ALV? 

Carlijn is aan het woord 

Jawel, bij onze ALV. 

Thomas is aan het woord 

Het is opgelost, de getallen kloppen nu wel. 

Fabian H. is aan het woord 

Waar is het geld van de Reiscommissie heengegaan? 

Lucas is aan het woord 

De activiteit tijdens de lustrumweek, de Kleine Grote Reis, is zowel lustrumbudget als 

commissiebudget ingegaan. 

Verder geen vragen. 

 

9.    Statement Kascommissie 

Trudi J. is aan het woord 

Afgelopen jaar bestond de Kascommissie uit Roos van B. en ik. Roos kan er helaas 

vanavond niet bij zijn dus ik spreek namens ons beide. Het doel van de Kascommissie is 

om de zittende penningmeester te controleren en adviseren. Ik spreek namens ons alle 

twee als ik zeg dat Lucas het heel goed heeft gedaan dit jaar. We hebben het nu al vaker 

gehoord, maar het was natuurlijk best een bijzonder jaar en er zijn daarmee ook best 

wat valkuilen op financieel gebied. Aanbetalingen voor de reizen die heel ambitieus 

waren gepland bijvoorbeeld. Hij heeft er wel voor gezorgd dat die allemaal op tijd 

geannuleerd konden worden, zodat Kleio hiervoor niet moest opdraaien. Verder was er 

dus wel budget, maar er kon niet zoveel gedaan worden tot grote frustratie van het 

bestuur en de commissies. Toch heeft Lucas samen met de commissiepenningmeesters 

naar opties gekeken hoe dit wel verantwoord kon, zoals bij de Artweek van de 

Kunstcommissie en natuurlijk de lustrumweken. Daarom spreek ik namens ons beide 

dat we heel trots zijn hoe hij dat heeft aangepakt, zeker omdat hij ondanks corona heeft 

gezorgd dat Kleio hier niet financieel onder heeft geleden.  

Lucas is aan het woord 

Dankjewel Kascommissie. 

Er zijn geen vragen. 

 



10.    Stemming jaarrealisatie 2020-2021 

Inez is aan het woord 

Lucas heeft net de jaarrealisatie toegelicht en daar gaan we nu over stemmen. Je kan 

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

stem word je wel meegerekend in het qourum, dat is het minimale aantal leden dat 

aanwezig moet zijn om de stemming als geldig te kunnen beschouwen. We gaan 

stemmen door handen opsteken.  

Er zijn 26 stemgerechtigden. 

Het 92ste bestuur (5 leden) onthoudt zich van een stem. 

Voor: 21 

Tegen: 0 

Blanco: 0 

De jaarrealisatie is aangenomen. 

 

Pauze tot 20:10. 

 

11.    Presentatie beleidsplan 92ste kandidaatsbestuur  

Gien hervat de vergadering 

We gaan nu beginnen met de presentatie van het beleidsplan van het 92ste 

kandidaatsbestuur. De focus zal dit jaar liggen op flexibiliteit, educatie, toegankelijkheid 

en communicatie. Dit zijn dan ook onze speerpunten voor dit jaar, die ik nu zal 

toelichten. Na ieder punt is er tijd om vragen te stellen. 

Flexibiliteit 

Door de aanhoudende onzekerheden omtrent de pandemie zal komend jaar nog steeds 

niet volledig normaal zijn en daarom is het belangrijk dat wij een flexibel bestuur zijn. 

Ontwikkelingen zoals de mogelijkheid sinds deze zomer om weer te reizen, maar ook de 

heropening van het hoger onderwijs maken dat de situatie momenteel veel hoopvoller 

lijkt dan de situatie afgelopen jaar. Daarom hopen wij ook weer reizen te kunnen 

organiseren, maar hierbij zal goed gelet worden op de flexibiliteit van de bo ekingen en 

de annuleerbaarheid. Daarnaast hopen we natuurlijk weer fysieke activiteiten te 

organiseren, zoals het vanouds wekelijks borrelen. De aanhoudende crisis zal niet alleen 

het bestuur, maar ook de leden om flexibiliteit vragen, maar wij hebben alle  vertrouwen 

in de creativiteit van de vereniging gebaseerd op de afgelopen anderhalf jaar. We zijn 



erg enthousiast om komend jaar zo goed mogelijk in te richten. 

Er zijn geen vragen. 

Educatie 

Dit jaar zal er opnieuw focus liggen op educatie. Na anderhalf jaar online studeren zal 

het herpakken van fysiek studeren een uitdaging worden, er is immers zelfs een laag 

studenten die niet anders gewend zijn. Wij willen als Kleio graag een steentje bijdragen 

bij de overgang van online naar fysiek studeren. Daarom zal educatie dit jaar extra 

belangrijk zijn en zullen wij Studeren met Kleio intensiveren om onze leden extra hulp  

te bieden. Voor de precieze vormgeving hiervan zijn we in gesprek met de 

Opleidingscommissie.  

Zijn hier vragen over? 

Steven de R. is aan het woord 

Is er al enige vormgeving voor Studeren met Kleio? 

Gien is aan het woord 

Jawel. We zijn dus in gesprek met de Opleidingscommissie en willen in ieder geval het 

vaker laten plaatsvinden. Zo zal het aankomend blok al twee weken voor de  eerste 

tentamens plaatsvinden en we willen ook kijken of het voor de eerstejaars vruchtbaar is 

om het ook te organiseren voor de tussentoetsen. De docenten van Oude Geschiedenis 

waren hier niet in geïnteresseerd. We kunnen per blok peilen of de eerstejaar svakken 

hier baat bij denken te hebben. Verder kwam de Opleidingscommissie met het idee om 

naast de reguliere uren waarin we werkruimten aanbieden ook cursussen aan te 

bieden. We zijn bijvoorbeeld bezig met docenten contacteren over een essay-cursus.  

Carlijn V. is aan het woord 

Voor zo’n tussentijdse toets van Oude Geschiedenis, hebben jullie de coördinator 

benaderd? 

Gien is aan het woord 

Ja, maar omdat de tussentoets eigenlijk al bedoeld was als extra leermoment en weinig 

meetelt, hadden ze geen behoefte aan een extra moment. En Wereldgeschiedenis had 

geen tussentoets, maar presentaties dus vandaar.  

Toegankelijkheid 

Het 92ste bestuur wil graag een open en toegankelijk bestuur zijn en om ons daarvoor 

in te zetten zullen wij wederom spreekuren organiseren en aanwezig zijn bij alle borrels 

en activiteiten. Ook zien wij de ledenbijeenkomst als een mooie kans om informeel met 



leden in gesprek te gaan. Om die betrokkenheid te vergroten zullen we voor de 

halfjaarlijkse ALV een anonieme enquête onder de leden verspreiden over hoe het 

bestuur functioneert. Deze middelen zijn in voorgaande jaren natuurlijk ook al ingezet, 

maar na anderhalf jaar online les spelen wij als vereniging een extra grote rol in het 

herpakken van het sociale leven en studentenleven. Daarom denken wij dat 

toegankelijkheid dit jaar enorm relevant is als speerpunt. Zoals voorgaande jaren willen 

wij proberen zoveel mogelijk jaarlagen bij Kleio te betrekken. Zo is er al een geslaagd 

Introductieweekend georganiseerd en zijn we van plan de Bring-a-buddyborrel weer te 

organiseren, zodat het makkelijker is om later in je studie in te stromen bij Kleio. Een 

punt van aandacht is natuurlijk het tweede jaar, omdat zij Kleio bijna uitsluitend online 

hebben kunnen meemaken. Dus we zullen erop focussen dat de toegang tot de 

vereniging ook voor hen laagdrempelig blijft en hiervoor zijn we momenteel een 

tweedejaarsdag aan het organiseren in samenwerking met Samuël Kruizinga.  

Is aan het woord (7 minuten) 

Wanneer is die tweedejaarsdag? 

Gien is aan het woord 

5 november. 

Communicatie 

Voor een goedlopende vereniging is het natuurlijk belangrijk dat zowel de interne als 

externe communicatie soepel verloopt. Wat betreft interne communicatie heeft dat niet 

alleen betrekking op communicatie met en tussen commissies, maar ook de algemene 

communicatie vanuit het bestuur naar de leden. Zoals eerder gezegd zullen wij de 

spreekuren hiervoor organiseren en ook zal de nieuwsbrief weer maandelijks verstuurd 

worden, zodat de leden goed op de hoogte blijven van wat er speelt binnen Kleio. De 

nieuwsbrief zal ook in een filmpje door Tyas worden voorgelezen en deze wordt op 

Instagram geplaatst, zodat de nieuwsbrief toegankelijker wordt gemaakt. De interne 

communicatie zal ook versterkt worden door meer gesprekken tussen de commissaris 

intern en de commissievoorzitters. Wat betreft externe communicatie gaat het dan 

vooral om de band met de UvA, want dit is belangrijk voor zaken als conflicterende reis - 

en tentamendata, maar ook weer met het oog op de aanhoudende maatregelen vinden 

wij het belangrijk om helder te communiceren over wat er wel en niet kan.  

Daan K. is aan het woord 



Er zijn door de jaren heen door besturen wel eens hele leuke filmpjes gemaakt hoe je bij 

de Kleiokamer komt. Kunnen wij er eentje verwachten dit jaar? 

Gien is aan het woord 

Check aanstaande maandag vooral je sociale media.  

Borrel 

Jan is aan het woord 

We zijn alweer een tijdje bezig dit jaar en ook de eerste borrels hebben we gehad. 

Vorige week voor het eerst weer in café Diep en dat zal voor nu ook weer de vaste plek 

worden. Helaas zijn we er vanavond niet, dat komt omdat een andere vereniging daar al 

een borrel had. Dus vanavond in van Zuylen, maar snel weer wekelijks in Diep. 

Daan K. is aan het woord 

Weten we ook of Frank daar weer gaat zijn, want die is afgelopen maanden niet meer in 

Diep? 

Bart is aan het woord 

Daar kan ik wel wat over zeggen. Frank is erg ziek en hij komt alleen als het kan. Ik heb 

hem laatst gesproken, maar hij is er zelf dus maar af en toe op goede dagen. 

Mara W. is aan het woord 

Misschien een kaartje sturen namen Kleio? 

Gien is aan het woord 

Gaan we doen. 

Joris is aan het woord 

Klopt het dat een biertje 2,50 in plaats van 2 euro is?  

Jan is aan het woord 

Klopt. De normale prijs voor een biertje is daar 3 euro en voor ons gaan ze naar 2,50. Dit 

omdat alle prijzen omhoog zijn gegaan na de lockdown.  

Spreekuur 

Het spreekuur zal weer twee keer per week plaatsvinden om te helpen bij de studie en 

voor contact met medestudenten. Sommige spreekuren zullen een thema hebben zoals 

uitleg over de vakaanmelding. Ook, Daan liet het me al verklappen, komt er een filmpje 

om de Kleiokamer goed te kunnen vinden en dan zullen de dagen en tijden van de 

spreekuren ook bekend worden gemaakt. 

Er zijn geen vragen. 

Huishoudelijk Reglement 



Lotte is aan het woord 

Het Huishoudelijk Reglement, ofwel het HR, bevat de regels die wij bijvoorbeeld 

gebruiken voor het betalen van contributie of het in- en uitschrijven voor activiteiten. 

Het is daarom wenselijk dat leden op de hoogte zijn van het HR en deze is te vinden op 

de website onder het kopje organisatie. Nieuwe leden krijgen het HR toegestuurd en bij 

wijzigingen zullen alle leden hiervan op de hoogte worden gesteld via email. Het HR kan  

alleen gewijzigd worden door instemming op de ALV. 

Er zijn geen vragen. 

Website en sociale media 

Lotte is aan het woord 

Het afgelopen studiejaar is er actief gebruik gemaakt van Facebook en Instagram, met 

name omdat alles online moest plaatsvinden. Vooral Instagram heeft een belangrijke rol 

gekregen, omdat nieuwerejaars nauwelijks nog gebruikmaken van Facebook. Die 

grotere nadruk op Instagram zullen wij voortzetten, waarbij we actief gebruikmaken 

van de verhalenfunctie. Facebook zal uiteraard ook nog worden gebruikt voor de 

ouderejaars en omdat je daar leden persoonlijk kan uitnodigen. Er is gebleken dat de 

commissie-accounts op Instagram het heel goed doen, dus daar zullen we dit jaar ook 

weer mee te werk gaan. De promotie van die accounts mag wel iets duidelijker, zodat 

ook de eerstejaars die gaan volgen. In de sollicitatieperiode voor de commissies is er 

ook veel gebruikgemaakt van het hoofdaccount en hebben alle commissies zich hier 

kunnen voorstellen in het verhaal. Dit bleek wel een succes te zijn, zeker gezien het 

aantal sollicitaties. Ook na afloop van de sollicitaties zal iedere commissie zich weer 

voorstellen op hun eigen account, zodat ook voor andere leden duidelijk wordt wie de 

nieuwe commissieleden zijn. Daarnaast is er dit jaar weer een Whatsappgroep 

aangemaakt van de eerstejaars waarin alle Kleio-activiteiten verzonden worden.  

Julia B. is aan het woord 

Vorig jaar is die Whatsappgroep in samenwerking met Djoeke van Netten gemaakt 

toch? Nu niet? 

Lotte is aan het woord 

Nee, we kregen geen reactie van haar. 

Inez is aan het woord 

Volgens mij hebben de eerstejaars vorig jaar het zelf gedaan door middel van een link. 

Raad van Advies 



De RvA is er om het bestuur van advies te voorzien. Dit jaar is er voor extra houvast een 

witboek opgesteld. Hierin staat dat de RvA één keer per maand vergaderd met de 

voorzitter en dat ieder bestuurslid een buddy kiest in de RvA. Deze buddy is eigenlijk 

bedoeld als extra hulp voor het bestuurslid, iemand bij wie hij of zij terecht kan naast de 

voorganger. In afgelopen jaren is er namelijk gebleken dat het onduidelijk was bij wie 

bestuursleden terecht konden voor emotionele steun. Het is dan ook de bedoeling dat 

de buddy regelmatig vraagt hoe het gaat met het bestuurslid. Zo krijgt de RvA een 

bredere rol dan alleen een praktische. Aangezien dit buddy-systeem nog in de 

kinderschoenen staat zullen wij dit halverwege het jaar samen met de RvA evalueren en 

als dit nodig is, aanpassingen doorvoeren. Op deze manier zal de RvA nog beter kunnen 

ondersteunen en adviseren. Dit jaar zal de RvA bestaan uit Carlijn V., Inez S., Julia B. en 

Sara V.  

Zijn er vragen over? 

Mara W is aan het woord 

Het zijn vier mensen, dus één iemand heeft geen buddy? 

Gien is aan het woord 

Eén iemand heeft inderdaad geen buddy, dit is Ramon. Je mag een buddy kiezen, dat is 

niet verplicht en Ramon gaf aan genoeg steun te hebben aan de Kascommissie.  

Mara W. is aan het woord 

Gaan jullie dan ook met zijn allen vergaderen, dus met het hele bestuur en RvA of alleen 

de voorzitter en RvA?  

Gien is aan het woord 

In het witboek staat vooralsnog dat het eens per maand de voorzitter is met de RvA, 

maar het doel van het buddy-systeem is wel dat de buddy’s een op een contact houden. 

En als blijkt dat er behoefte is aan een vergadering met het hele bestuur en de RvA, 

kunnen we dat altijd inplannen. 

Mara W. is aan het woord 

Ja, dat lijkt me wel goed, zeker omdat het als voorzitter best wel eenzaam kan zijn als je 

in je eentje steeds alle adviezen van de RvA moet doorgeven aan het bestuur.  

Carlijn V. is aan het woord 

Sowieso voor elke ALV komt het hele bestuur wel met de RvA samen. 

Studenten Geschiedenis Nederland 

Jan is aan het woord 



SGN, Studenten Geschiedenis Nederland, werd net door Bart ook al even toegelicht, 

maar is dus waar alle studieverenigingen Geschiedenis uit verschillende steden 

samenkomen in een overkoepelend orgaan. Dit jaar zal de SGN-dag in Nijmegen 

plaatsvinden. In Groningen gaan we een sportdag organiseren en misschien komt er nog 

een extra activiteit.  

Zijn er vragen? 

Roan is aan het woord 

Weet je al wat meer over die sportdag? Wordt daar toevallig ook een voetbaltoernooi 

gehouden? 

Jan is aan het woord 

Vooralsnog zijn we met andere sporten bezig. 

Tim is aan het woord 

Als de SGN-dag is, gaan we dan met zijn allen in een bus naar Groningen en blijven we 

daar dan ook slapen? 

Jan is aan het woord 

Daarvoor moet je bij de penningmeester zijn. 

Reizen 

Gien is aan het woord 

We hopen dit jaar natuurlijk weer zoals vanouds mooie reizen te kunnen organiseren. 

In november staat alweer de Battlefieldtour op het programma. Het tweede semester 

komt er een Grote Kunstreis, een Filmreis, de Grote Reis en terug van weggeweest is het 

Dagje/nachtje van de Onderwijscommissie. En we hopen ook weer een Liftweekend te 

organiseren, maar dit is natuurlijk wel een activiteit die erg gevoelig ligt met corona, 

omdat je niet weet hoe mensen dan denken over een vreemdeling in hun auto nemen. 

Dus dat zullen we tegen die tijd goed moeten bekijken. Bij het organiseren van deze 

reizen zullen natuurlijk de coronamaatregelen en de adviezen van de overheid in acht 

worden genomen. Ook wordt bij het organiseren gelet op de annuleerbaarheid en 

flexibiliteit van de boekingen. Als vliegen een overmatig risico vormt met betrekking tot 

corona, zal dit niet gedaan worden.  

Zijn er vragen over? 

Trudi J. is aan het woord 

Wat bedoel je met het advies van de overheid? Verwacht je dan dat iedereen 

gevaccineerd is bijvoorbeeld? 



Gien is aan het woord 

Nee, wij mogen volgens de AVG-wet ook helemaal niet checken of iemand gevaccineerd 

is of niet, maar aangezien de overheid nu wel om een coronapas vraagt bij bijvoorbeeld 

al de horeca, dan zullen wij dat dus ook doen bij reizen. 

Trudi J. is aan het woord 

Maar dat betekent eigenlijk als je niet gevaccineerd bent, je niet mee kan op reizen?  

Daan K. is aan het woord 

Als je een geldige coronapas hebt door een herstelbewijs of een test wel.  

Steven de R. is aan het woord 

Gaat Melching weer mee op Battlefieldtour? 

Gien is aan het woord 

Ja, voor de laatste keer, dus schrijf je in! 

Devrim A. is aan het woord 

Wanneer is de Battlefieldtour? 

Gien is aan het woord 

26 tot 28 november. 

Daan P. is aan het woord 

Ik vroeg me af, ik ben zelf gewoon gevaccineerd, maar komen er dan nu ook activiteiten 

waar je geen coronapas voor nodig hebt? Wordt er op gelet dat daar een verdeling is in 

activiteiten waar de pas wel of niet voor nodig is? 

Gien is aan het woord 

Ja, daar kunnen we op letten. 

Julia B. is aan het woord 

Ik wil even reageren op Daan. Het is natuurlijk fijn om aan al je leden te denken, maar 

als de overheid al voor iets als een festival of een kopje thee in een café om een 

coronapas vraagt, dat het wel zo eerlijk is dat het bestuur dit ook mag doen voor 

activiteiten. 

Daan P. is aan het woord 

Maar bijvoorbeeld een museumnacht of iets, volgens mij moet je daar geen coronapas te 

laten zien? 

Gien is aan het woord 

Volgens mij moet dat wel nu. 

Evita is aan het woord 



De Nacht van de Geschiedenis met de Onderwijscommissie is een testen voor toegang-

evenement, dus hier heb je inderdaad wel een geldige coronapas voor nodig.  

Commissies 

Tyas is aan het woord 

Vorig jaar was redelijk zwaar voor veel commissies om uberhaupt iets te organiseren 

fysiek, online alleen sporadisch. Gelukkig was het aan het eind van het jaar wel weer 

mogelijk met de lustrumweken. Het bleek uit de lustrumweken dat duidelijke 

communicatie met de UvA belangrijk was en dit willen wij zo voortzetten. Hoewel het er 

vooralsnog uitziet dat fysieke activiteiten wel kunnen plaatsvinden is het belangrijk om 

de maatregelen na te leven. Het zal voor de commissies ook weer even wennen zijn om 

veel fysieke activiteiten te organiseren, daarom vind ik het belangrijk dat er veel contact 

wordt gehouden. Dit willen we voornamelijk doen door de voorzittersvergaderingen 

weer te organiseren en te intensiveren, dus deze zullen één keer per 2 à 3 maanden 

plaatsvinden. Daarnaast zullen ook de penningmeestergesprekken en de nieuwe 

ledengesprekken weer plaatsvinden voor extra overzicht over wat er binnen de 

commissies gebeurt. Door deze communicatie goed in stand te houden, hopen wij ook 

dat commissies makkelijk naar ons toe kunnen stappen en eventuele vragen of 

problemen aan ons kunnen voorleggen. Er heeft ook weer een sollicitatieperiode 

plaatsgevonden, alleen de Introductiecommissie zal na de halfjaarlijkse ALV pas weer 

opengaan voor sollicitaties. Op 28 september is de jaarlijkse Speeddateborrel gehouden, 

waar de leden kennis hebben kunnen maken met alle commissies. De commissies zijn 

inmiddels goed gevuld, dus dat is prettig. Nu volgen de beleidsplanstukjes van de 

commissies, ik ga ervan uit dat deze gelezen zijn. 

Zijn er vragen? 

Mara W. is aan het woord 

Over de Acquisitiecommissie: ik begrijp dat het 91ste het heeft opgeheven, omdat er 

uberhaupt weinig animo was bij Kleio voor die commissie. Maar het is wel dat wij ermee 

begonnen zijn in ons jaar, omdat wij merkten dat we als vereniging achterliepen qua 

acquisitie ten opzichte van andere verenigingen. Andere verenigingen zijn hier veel 

meer mee bezig en halen hier ook veel meer geld mee binnen. Zeker als we dan nu ook 

horen dat er minder gespaard kan worden voor het lustrum, dan zie je wel dat er 

gewoon een tekort is. Daarom was de commissie opgericht om de commisaaris extern te 

ondersteunen, omdat een normaal bestuursjaar superdruk is. Dus ik denk wel dat het 



goed is om een witboek goed bij te houden en dit te zien als een time-out, maar zodra er 

weer tijd is het gelijk op te pakken.  

Julia B. is aan het woord 

Ik wil hier nog iets aan toevoegen. Ik zou zeker kijken of het mogelijk is om hieraan te 

blijven werken. Afgelopen jaar was het natuurlijk lockdown en hadden bedrijven geen 

geld, dus is het denk ik logisch dat er weinig deals gesloten konden worden. Daarnaast 

zie ik veel enthousiaste eerstejaars, die maar al te graag actief willen worden, dus ik zou 

zeker kijken of er misschien bij een halfjaarlijkse ALV wel weer animo is. 

 Trudi J. is aan het woord 

Het is niet alleen een gebrek aan animo, maar het lukte ook gewoon niet. Ik heb zelf in 

de Acquisitiecommissie gezeten en er kwam gewoon niks uit. Ik zeg niet dat jullie 

moeten stoppen met proberen, maar het is niet alleen te weinig tijd of te weinig animo. 

Kennelijk is Geschiedenis aan de UvA gewoon niet aantrekkelijk. Ik snap daarom ook 

wel dat je het nut er niet van inziet om er een hele commissie aan te wijden.  

Gien is aan het woord 

Ik wil hier eerst even op reageren en dan kom ik bij de rest. Wij willen het zo inrichten: 

de commissaris extern en de penningmeester gaan samen aan acquisitie werken, dus 

niet alleen maar de commissaris extern. Zij zullen dan ook beide worden ingewerkt 

door de Acquisitiecommissie en ze krijgen het witboek. Dit zal dus maandelijks een punt 

zijn op de bestuursagenda, om te vertellen hoe het gaat met de acquisitie. En het zal ook 

een puntje worden in onze halfjaarlijkse verslagen onder vereniging, zodat ook de leden 

goed op de hoogte blijven. Verder: ik hoor wat jullie zeggen, we kunnen natuurlijk altijd 

bij de halfjaarlijkse ALV evalueren of dit op deze manier goed gaat en zo niet, of er 

gelegenheid en animo is om de commissie te herstarten. 

Joris van D. is aan het woord 

Het was een leuk idee penningmeester en extern samen, maar wat als snel bleek, ook bij 

andere verenigingen, is dat het snel op de achtergrond valt. Dus omdat een bestuursjaar 

zo druk is, acquisitie geen priotiteit wordt. Daarom heeft het het label commissie 

gekregen, zodat het een hogere prioriteit kreeg en niet als iets extra’s. Het is wel een 

heikel punt dat Kleio in de toekomst te weinig geld heeft, dus er moet wel iets op 

verzonnen worden, commissie of niet. 

Carlijn V. is aan het woord  

Ik denk inderdaad omdat acquisitie nooit een deadline heeft, het geen prioriteit is voor 



de extern om erachteraan te gaan. Afgelopen anderhalf jaar door corona is het niet 

gelukt. Jullie hebben er nu heel goed over nagedacht, dus ik snap dat jullie het voor nu 

afschaffen, maar voor het aankomend halfjaar zou ik het nog een keer vragen bij SGN. 

Verschillende verenigingen bij SGN halen heel veel geld binnen. Dus tijdens het 

besturenoverleg dat goed noteren en je kunt zelfs witboekstukken bij hen opvragen.  

Steven de R. is aan het woord 

Wat Carlijn ook zegt, wij zijn wel een relatief kleine vereniging, dus bedrijven zijn niet 

enthousiast. De keren dat we een positieve reactie kregen was het bijvoorbeeld alleen 

een kortingscode. Daar heb je als vereniging ook weinig aan. Als de ledenaantallen 

blijven kelderen is het logisch dat bedrijven geen interesse hebben. We moeten 

misschien accepteren dat het er niet helemaal inzit.  

Joris van D. is aan het woord 

Het gaat niet alleen om geld, maar het geeft natuurlijk ook voordeel als je kan zeggen 

dat aanstaande leden via de vereniging korting en samenwerkingen en stages kunnen 

krijgen. Via de Acquisitiecommissie kwamen we ook terecht bij de boekenborrel, daar 

hadden we toen 400 euro mee opgehaald.  

Gien is aan het woord 

We gaan het zeker navragen bij SGN. Voor nu blijft het het eerste halfjaar door de 

penningmeester en extern en dan evalueren we dat op de halfjaarlijkse ALV.  

Carlijn is aan het woord 

Ik zag toevallig in de almanak dat de Acquisitiecommissie wel verschillende kortingen 

had geregeld, maar ik wist er niet van.  

Inez is aan het woord 

Ze stonden in de nieuwsbrief. En Drukbedrijf was alleen voor ons als vereniging en niet 

voor de leden. 

Julia B. is aan het woord 

Misschien een apart mailtje of sociale media gebruiken hiervoor. 

Roan is aan het woord 

Op de website staan ze ook.  

Julia B. is aan het woord 

Gewoon nog over commissies in het algemeen: als ik om me heen kijk, zijn er niet heel 

veel leden. Ik zou commissieleden wel verplichten om te komen naar de ALV, want het 

gaat de vereniging aan en hen ook vaak indirect. 



Gien is aan het woord 

Dit gaan we wel doen. Omdat het vandaag op een woensdag is, moesten veel mensen 

werken. 

Bestuursactiviteiten 

Er staan dit jaar weer een hoop leuke activiteiten op de planning. We hebben de 

Speeddateborrel alweer gehad en op 21 oktober staat de commissiedag op de planning 

en in november zullen we zoals gezegd op Battlefieldtour gaan. In december zal het 

bestuur weer Kleio’s Kerst aan tafel organiseren. Het tweede semester komt de 

familiedag weer terug en zullen we proberen een Liftweekend te organiseren. Door het 

hele jaar heen organiseren we de wekelijkse borrels en spreekuren. 

Er zijn geen vragen. 

 

12.    Financiën  

Ramon is aan het woord 

Allereerst hoop ik dat jullie allemaal net zoveel zin hebben in een vol Kleio -jaar als ik. 

Bij een vol jaar, hoort natuurlijk ook een begroting. Allereerst beginnen we aan de 

linkerkant met de inkomsten, de contributiegelden zullen iets hoger uitvallen dan vorig 

jaar. De sponsordeal met Atheneaum is hetzelfde inbegroot als vorig jaar. Meer naar 

beneden zien we de commissie-omzetten, deze staan aan beide kanten van de balans 

omdat commissies geen winst mogen maken. Hier de UvA-gift, Lucas had het er net ook 

al over, dit is een gift van de universiteit, waar wij activiteiten van kunnen organiseren 

na corona. En het bedrag daaronder is, wat over was van het 91ste bestuur. Er is 

besloten om dit onder reserve te zetten en niet direct onder de commissies te verdelen, 

omdat het dan al vaststaat welke commissie dit geld mocht besteden. Zoals jullie boven 

zien, staan daar alle vaste lasten en ook het spaargeld voor het lustrum. Hier staan de 

commisissiebudgetten, deze zijn ook wat hoger uitgevallen dan vorig jaar wegens een 

meevaller betreft de contributie. Dit was eigenlijk mijn begroting. Verder zal ik 

binnenkort met de commissiepenningmeesters gaan zitten om het financiële plan voor 

het eerste semester door te nemen. 

Zijn er vragen? 

Roan is aan het woord 

Die UvA-gift, kunnen commissies daar op dezelfde manier aanspraak op maken als op 

de reserve van 91ste bestuur? 



Ramon is aan het woord 

Ja, klopt. Als commissies met een goed plan en begroting komen, kunnen ze hier 

aanspraak op maken. En ik zal dan bijhouden hoeveel er naar elke commissie is gegaan.  

Carlijn V. is aan het woord 

Wordt het een wie het eerste komt, wie het eerste maalt dan?  

Ramon is aan het woord 

Nee, ik ga bijhouden wie wat krijgt. Van tevoren wordt het verdeeld over 7 commissies, 

dus ik zal er rekening mee houden. 

Inez is aan het woord 

Vorig jaar heb ik deze aanvraag ingediend en de UvA is heel erg flexibel over wat er met 

dit geld gebeurd. Ze willen hier wel een verslag van.  

Lotte C. is aan het woord 

In hoeverre is er rekening gehouden met corona?  

Ramon is aan het woord 

Ik heb een normaal jaar begroot, dus vooral gekeken naar begroting 89ste en 90ste  

bestuur.  

 

13.    Stemming begroting 2021-2022 

Inez is aan het woord 

We gaan nu stemmen over de begroting, die zojuist gepresenteerd is. Je kan voor, tegen 

of blanco stemmen of je onthouden van een stem. Bij het onthouden van een stem word 

je wel meegerekend in het qourum, dat is het minimale aantal leden dat aanwezig moet 

zijn om de stemming als geldig te kunnen beschouwen. We gaan stemmen door handen 

opsteken.  

Er zijn 26 stemgerechtigden. 

Het 92ste bestuur (5 leden) onthoudt zich van een stem. 

3 mensen zijn naar het toilet. 

Voor: 18 

Tegen: 0 

Blanco: 0 

De begroting is ingestemd.  

 



14.    Stemming Kascommissie 2020-2021 

Inez is aan het woord 

De Kascommissie ondersteunt en controleert de penningmeester. De Kascommissie zal 

aankomend jaar bestaan uit Lucas Ottenheijm uit het 91ste bestuur en Trudi J. uit het 

90ste bestuur. Omdat we stemmen over personen, gaan we anoniem stemmen, tegelijk 

over Trudi en Lucas. Schrijf voor, tegen of blanco op het briefje.  

Mara W. is aan het woord 

Ik heb een vraag over anoniem stemmen. Gebeurd dit altijd bij de Kascommissie? 

Inez is aan het woord 

Wij hebben er nu voor gekozen om dit wel te doen, omdat het een stemming is over 

personen, maar dit hoeft niet. 

Ik, Evita en nummer 15 van de intekenlijst gaan de stemmen tellen. Dit is Eva M. 

Er zijn 25 stemgerechtigden. 

Het 92ste bestuur (5 mensen) onthoudt zich van een stem.  

Voor: 19 

Tegen: 0 

Blanco: 1 

De Kascommissie is aangenomen.  

 

15.    Stemming 92ste Kandidaatsbestuur naar zittend bestuur  

Inez is aan het woord 

We gaan over het beleidsplan van het 92ste bestuur stemmen.  

92ste bestuur verlaat de zaal 

Sara V. is aan het woord 

Waarom stemmen we nu wel door hand op te steken? 

Inez is aan het woord 

Omdat we ze als personen al hebben ingestemd op de KB-ALV en we nu over hun 

beleidsplan stemmen. 

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

van een stem word je wel meegerekend in het qourum, dat is het minimale aantal leden 

dat aanwezig moet zijn om de stemming als geldig te kunnen beschouwen. We gaan 

stemmen door handen opsteken, want we stemmen over hun beleidsplan niet over 

personen. 



Er zijn 21 stemgerechtigden. 

Niemand onthoudt zich van een stem. 

Voor: 21 

Tegen: 0 

Blanco: 0 

Het 92ste bestuur is aangenomen. 

92ste komt de zaal in met groot applaus 

Inez is aan het woord 

Lieve Gien, Lotten, Ramon, Tyas en Jan, jullie gaan zo een leuk jaar tegemoet waarin 

hopelijk alles weer kan. Ik gun jullie het allerbeste en voordat jullie onze plek innemen, 

wil ik nog even iets zeggen over jullie allemaal. Te beginnen bij Jan, jij hebt het 

afgelopen jaar bewezen dat je een groot hart voor Kleio hebt door niet in één, maar twee 

commissies te gaan in je eerste jaar, namelijk de Toekomst- en de Onderwijscommissie. 

Verder ben je een enorm assertief persoon en kun je met iedereen goed een praatje 

maken. Hierdoor weet ik dat jij het niet alleen als commissaris exter n, maar ook als 

bestuurslid in het algemeen erg goed gaat doen. Dan Tyas, ik heb ten eerste heel veel 

vertrouwen in je, omdat je me twee weken geleden appte dat jouw ziel nu van Kleio 

was. Verder heb je de afgelopen weken al bewezen dat je heel goed kan aanvoelen wat 

er speelt binnen commissies en kan je hier goed op anticiperen, dus als intern ga jij het 

heel goed doen. En je hebt al ambitieuze plannen om betrokken te zijn bij de 

commissies. Ramon, ik weet zeker dat jij het heel goed gaat doen, ook al maak je heel 

veel grapjes dat je dyscalculie hebt. Je hebt al laten zien dat je het heel goed doet door 

hoe hard je aan je begroting hebt gewerkt. Je hebt je bestuursmentaliteit al laten zien 

door bij iedere lustrumactiviteit aanwezig te zijn, dus ga vooral zo door! Lotte, het 

eerste gesprek dat ik met jou had, ging over hoe jij alles had georganiseerd in je huis en 

hoe je dat allemaal onder controle had. Wat kan je nou beter wensen voor een secretaris 

dan iemand die zo georganiseerd is. Verder had jij op het Introductieweekend als enige 

het plan om om half negen ’s ochtend met de eerstejaars gaan sporten. Met zoveel 

energie al zo vroeg in de ochtend, kan het niet anders dat jij makkelijk je bestuursjaar 

volhoudt. Gien, ik ben supertrots op jou. Vorig jaar in de Kunstcommissie heb ik al 

gezien wat een goede voorzitter jij bent en hoeveel toewijding jij hebt aan Kleio. De 

afgelopen weken is dat vertrouwen alleen maar gegroeid en ik ben ontzettend trots dat 

jij mijn opvolgster bent. Dan mogen jullie nu hier gaan zitten. 



 

16.   Dechargeren 91ste bestuur  

Gien is aan het woord 

Dan gaan we nu over naar het dechargeren van het 91ste bestuur, maar dat laat ik 

natuurlijk niet zomaar gebeuren. Wij zijn enorm trots dat wij jullie opvolgend bestuur 

mogen zijn en jullie mogen ook trots zijn op jullie doorzettingsvermogen en creativiteit, 

die jullie lockdown na lockdown hebben getoond. Bart, jij kon heel veel bijspringen en 

taken opnemen van andere bestuursleden, zo heb je hen enorm kunnen helpen. Niet 

alleen binnen je eigen bestuur, maar ook als voorzitter bij SGN heb jij je ingezet 

afgelopen jaar. Borrels organiseren was natuurlijk erg lastig, maar toch heb jij een 

aantal erg geslaagde anderhalvemeterborrels weten neer te zetten. Roan, jij was als 

commissaris intern een echte sfeermaker het afgelopen jaar en je verzon ook online 

creatieve activiteiten, zoals de zeer geslaagde online bierproeverij. Zelfs via Zoom weet 

jij een gezellige sfeer neer te zetten en dat is nodig in een coronajaar, niet alleen om de 

moed hoog te houden binnen je eigen bestuur, maar ook binnen de hele vereniging. Dan 

Lucas, jij had een enorme taak als penningmeester en ondanks dat de banken niet altijd 

even goed meewerkten, heb jij niet opgegeven. Verder waren het lustrumjaar en een 

coronajaar nog twee uitdagende factoren als penningmeester, maar hier ben jij goed 

mee omgegaan. Naast goede penningmeestereigenschappen, moet er nog iets genoemd 

worden, namelijk dat jij tijdens je bestuursjaar de rest van je bestuur hebt opgekikkerd 

met dronken selfies met kikkers. Evita, jij bent als secretaris nauwkeurig te werk gegaan 

en hebt enorm hard gewerkt afgelopen jaar. De sociale media zagen er enorm verzorgd 

uit en lekker estetisch verantwoord. Dit zorgde er niet alleen voor dat de posts van Kleio 

een opvrolijker waren ten tijde van corona, maar ook dat de vereniging zichtbaar en 

bereikbaar bleef tijdens corona. Inez, jij zei het vorig jaar tegen Carlijn, en ik zeg het dit 

jaar tegen jou: ik ben echt supertrots dat ik jou opvolger mag zijn. Jij bleef de vereniging 

door de lockdowns heen leiden met een lach, passie en empathie. Bij iedere activiteit, 

fysiek of online, stond jij met een lach en altijd bereikbaar voor hulp, wat ik ook als 

voorzitter van de Kunstcommissie heb ervaren. Dus, Bart, Roan, Lucas, Evita en Inez, 

namens heel Kleio enorm bedankt! 

Gien dechargeert het 91ste bestuur. 

 

 



17.   Stemming erelidmaatschap 91ste bestuur 

Gien is aan het woord 

Dan gaan we nu stemmen over het erelidmaatschap van het 91ste bestuur. Het is 

gebruikelijk dat bestuursleden na hun bestuursjaar ereleden worden, vanwege hun 

grote inzet voor de vereniging. Erelidmaatschap houdt in dat zij geen contributie meer 

moeten betalen en dat zij voorrang krijgen bij activiteiten en reizen. Je kan voor, tegen 

of blanco stemmen of je onthouden van een stem. Bij het onthouden van een stem word 

je wel meegerekend in het qourum, dat is het minimale aantal leden dat aanwezig moet 

zijn om de stemming als geldig te kunnen beschouwen. We gaan anoniem stemmen 

door voor, tegen of blanco te schrijven op een briefje. Lotte, ik en nummer 19 van 

intekenlijst, Sara V., zullen de stemmen tellen. 

Er zijn 21 stemgerechtigden. 

Niemand onthoudt zich van een stem. 

Voor: 21 

Tegen: 0 

Blanco: 0 

Het 91ste bestuur is ingestemd als ereleden. 

 

18.    W.V.T.T.K.  

Er is verder niets ter tafel gekomen. 

 

19.    Rondvraag 

Iedereen wenst het 92ste bestuur heel veel succes en plezier.  

 

20.    Afsluiting  

Gien bedankt iedereen voor de hun komst en aandacht. 

Gien sluit de vergadering om 21.24. 


