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1. Opening 

Carlijn is aan het woord. 

Carlijn opent de vergadering om 18:01. 

Carlijn heet iedereen welkom bij de Overdrachts-ALV. Hierbij treedt het 90ste bestuur af 

en wordt het 91ste bestuur ingestemd. Daarnaast doet het 90ste bestuur verslag over het 

tweede semester, zijn er nog een paar HR-wijzigingen en is dit ook het moment voor 

leden om vragen te stellen of opmerkingen te maken. Carlijn vraagt of iedereen zijn 

voor- en achternaam in de chat willen schrijven als aanmelding voor de Overdrachts-

ALV. We gaan ervan uit dat alle stukken geschreven zijn. Er is pauze na punt 11: 

Aanpassing Huishoudelijk Reglement Artikel 24.1 Contributiesysteem. 

 

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

3. Vaststellen notulen (zie bijlage: Notulen Kandidaatsbestuur-ALV 2 – 8 juli 

2020) 

De notulen zijn vastgesteld.  

 

4. Ingezonden stukken 

Er zijn geen ingezonden stukken. 

 

5. Vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld. 

 

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

Carlijn is aan het woord. 

Het tweede semester was anders dan normaal, vanwege de coronacrisis. Wij wilden aan 

het begin van het jaar de stijgende lijn van Kleio voortzetten door onze speerpunten 



samenwerking, inclusiviteit en studie aan te houden. Inclusiviteit was een nieuw 

speerpunt. Samenwerking en studie waren van vorige besturen overgenomen. Na elk 

punt is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Als je een vraag hebt, stel deze dan in de 

chat. Dan komen wij na het stukje terug op je vraag.  

 

Coronacrisis 

Het tweede semester stond in het thema van activiteiten annuleren, geld terugvragen en 

online vergaderingen, in plaats van alle mooie activiteiten die we in petto hadden voor 

jullie. Er werden echter ook activiteiten georganiseerd. Zo borrelden we wekelijks op 

Discord, organiseerde de Filmcommissie de Filmquiz en bouwde de Toekomstcommissie 

van de stageweek een onlineversie. Aankomend jaar zullen wij ook nog gevolgen 

ondervinden van de coronacrisis, maar nu weten wij wel dat Kleio dat aankan.  

 

Samenwerking 

Samenwerking was een belangrijk speerpunt dit jaar. Dit zag je terug in activiteiten die 

we organiseerden, commissies die samenwerkten op themaborrels en feesten met 

andere verenigingen. Ook met de UvA werkten wij nauwer samen. In het tweede 

semester zou de kers op de taart de Lustrumweken zijn geweest. Helaas konden deze 

niet doorgaan. De lustrumweken zouden veel samenwerking tussen commissies, de 

lustrumcommissie en het bestuur hebben gevergd. Dit was al goed terug te zien in de 

aanloop hiervan. De Lustrumcommissie en het bestuur hebben met elkaar 

samengewerkt voor het annuleren van de Lustrumreis naar Berlijn. 

 

Studie 

In het eerste halfjaar vonden al Studeren met Kleio, de Buitenlandborrel, Masterborrel, 

CV-cursus plaats. Ook gingen we met de Toekomstcommissie naar Den Haag. In de 

tweede helft van het jaar was dit speerpunt lastiger. In april zou de Toekomstdag 

georganiseerd worden in samenwerking met de UvA, maar deze kon helaas niet 

doorgaan. We merkten dat er minder animo was voor een online Studeren met Kleio dus 

vandaar dat we daarvan hebben afgezien.  

 

 

 



Inclusiviteit 

Met inclusiviteit was ons doel om alle jaarlagen zich welkom te laten voelen bij Kleio. Dit 

lukte aardig op borrels en reizen. Ook in het tweede halfjaar hebben we dat geprobeerd 

met de Discordborrels. De link hiervoor stond open op de Facebook en onze website, 

waardoor iedereen kon aanwaaien wanneer die wilde. Zo hebben we geprobeerd 

contact te maken met iedereen, ondanks dat het online plaatsvond. Ook op Instagram 

hebben we wekelijks Koken met Kleio en het Quarantaine Dagboek gepost. Hiervoor 

leden van alle jaarlagen benaderd om toch in tijden van corona in contact met elkaar te 

blijven. 

 

Wij zijn ons ervan bewust dat onze speerpunten niet helemaal optimaal waren het 

tweede semester, maar we hebben ons best gedaan om dit in aangepaste vorm niet uit 

het oog te verliezen.  

 

Lustrum 

Kleio vierde dit jaar haar negentigste verjaardag en daarvoor was de Lustrumcommissie 

uit haar slaap gehaald van vijf jaar geleden. Dit begon met het Lustrumgala in oktober. In 

het tweede semester zouden de Lustrumweken, de Lustrumreis en het uitgeven van de 

almanak op de planning hebben gestaan. Helaas konden deze dingen niet doorgaan, 

maar zullen een aantal dingen worden overgedragen naar volgend jaar. Hier zal het 91ste 

Kandidaatsbestuur zo nog op terugkomt over het lustrumbudget zal Trudi nog wat meer 

vertellen bij financiën. 

 

Borrel 

Daan K. is aan het woord. 

Zoals jullie gemerkt zullen hebben zijn er in het tweede semester niet zo heel veel borrel 

meer in Café Diep geweest. Na een kleine vijf borrels moesten we allemaal achter onze 

laptops gaan zitten en zo hebben we een tijd lang nog de online borrel op Discord 

geprobeerd. In de eerste paar weken vonden we dit zeker succesvol en van waarde, 

omdat we merkten dat er behoefte was aan contact. Naarmate de weken verstreken 

verdween de animo daar een beetje voor en hebben we besloten om dit stop te zetten. 

Desondanks kijken we hier met plezier en voldoening op terug, omdat we vonden dat dit 

een tijdlang toch een belangrijke factor was.  



Website en sociale media 

Julia is aan het woord. 

We merkten dat in coronatijden sociale media een cruciale rol kreeg. We moesten er 

veel meer gebruik van maken om contact te onderhouden met onze leden. We zijn 

verschillende projecten gestart, zoals het reeds genoemde Quarantaine Dagboek en 

Koken met Kleio. Hiervoor hebben we verschillende leden gevraagd om aan mee te 

werken. We hebben dit verder ook zeker gebruikt bij onze zoektocht naar het 91ste 

bestuur. Verder is er dus een Discord aangemaakt en hebben we de website veel 

gebruikt. Dit deden we voornamelijk om updates te plaatsen over ons coronabeleid. We 

hebben hier ook een aantal wijzigingen aangebracht voor eerstejaars die geen andere 

bronnen hadden om meer over ons te weten te komen. We maken tevens sinds kort 

gebruik van Mailchimp. Wij merkten aan het begin van het jaar eigenlijk al dat 

Mijndomein problemen had bij het versturen van mails naar heel veel leden. Mailchimp 

is een platform die dit gratis doet en waarbij het versturen van mails veel makkelijker en 

sneller gaat.  

 

Studenten Geschiedenis Nederland (SGN) 

Daan K. is aan het woord. 

Tot al ons verdriet ging de jaarlijkse SGN-dag niet door, waar wij allemaal natuurlijk heel 

erg naar uitkeken. Het zou dit jaar georganiseerd worden in Leiden met als thema “The 

Right To Rule”. Nu is besloten deze dag naar volgend jaar te verplaatsen om het harde 

werken van onze Leidse medestudenten niet voor niks te laten zijn. Verder hebben wij 

in het tweede semester in de eerste paar weken nog een aantal keren vergaderd over de 

mogelijkheid om een landelijk masterevenement te organiseren, geïnspireerd door de 

masterborrel van de toekomstcommissie dat ieder jaar zo’n succes is. Dit staat nog in de 

kinderschoenen, maar kan ooit nog een optie zijn.  

 

Bestuurssollicitatieperiode 

Carlijn is aan het woord. 

De bestuurssollicitatieperiode was dit jaar door de onzekerheden die de coronacrisis 

met zich meebracht wat lastiger. Na verschillende stappen die de Sollicitatiecommissie 

had ondernomen, kwam de Sollicitatiecommissie zonder kandidaatsbestuur op de eerste 

Kandidaatsbestuur-ALV. Op deze KB-ALV werd flink gediscussieerd door leden en 



kwamen we tot de conclusie dat de sollicitatieperiode opnieuw openging voor twee 

weken en dat de Sollicitatiecommissie een brief zou opstellen met richtlijnen. Deze 

richtlijnen waren de minimale eisen waar een bestuur aan moest voldoen en de 

ongeschreven regels die binnen Kleio gehanteerd worden, maar die openstonden ter 

discussie. Wij zijn heel trots en opgelucht dat er na deze ALV een voltallig bestuur 

ingestemd kon worden op de tweede Kandidaatsbestuur-ALV in juli. Daarvoor zijn we 

de Sollicitatiecommissie dankbaar voor. Hieruit blijkt ook opnieuw dat de Algemene 

Ledenvergadering het belangrijkste orgaan binnen de vereniging is, want door samen na 

te denken en te discussiëren met en door alle leden zijn we tot een oplossing gekomen.  

 

Commissies 

Daan P. is aan het woord. 

Ook voor de commissies is het afgelopen semester anders geweest dan alle anderen. Het 

tweede semester kende nog enkele fysieke activiteiten, maar de pandemie bracht ons 

allen in lockdown en zette zo een streep door allerlei fysieke activiteiten waar de 

commissies reeds hard voor hadden gewerkt. Een klassieker zoals de Grote Reis, maar 

ook allerlei nieuwe ideeën konden helaas geen doorgang vinden. Men liet de moed niet 

in de schoenen zinken dus er werden nog leuke en creatieve ideeën bedacht om in tijden 

van corona online nog menig lui te kunnen vermaken. Daarom willen wij als bestuur alle 

commissieleden heel erg bedanken voor hun inzet, het harde werken en de eindeloze 

motivatie. 

 

Ondanks het relatief rustige tweede semester is er toch besloten een derde 

voorzittersvergadering in te plannen. Dit was om te evalueren hoe het afgelopen 

semester is gegaan, hoe elke voorzitter het semester heeft ervaren wat betreft corona en 

vooruit te blikken op het komende kalenderjaar, zoals de overdracht en het schrijven 

van witboeken. En met het academisch kalenderjaar 2019-2020 officieel ten einde zijn 

wij erg benieuwd wat de commissies aankomend jaar in petto hebben, gezien iedereen 

zich zo assertief heeft weten op te stellen. Normaliter, bij een normale ALV, zou ik een 

korte samenvatting geven van het overzicht dat elke commissie naar ons heeft 

ingestuurd. Ik zal hier nu echter minder tijd aan spenderen. Dit ten eerste omdat ik 

verwacht dat iedereen het verslag al gelezen heeft en ten tweede omdat er simpelweg 

minder activiteiten georganiseerd konden worden i.v.m. corona. Pre-corona zijn er nog 



wel enkele activiteiten geweest, zoals de reis naar Dublin, Ballet met de Kucie, het Onco 

Dictee en het bezoek aan Den Haag met de Toeco. Voor de rest heeft het gros van de 

commissies toch nog hun handen uit de mouwen gestoken om leuke dingen te 

organiseren voor Kleio. Hier nogmaals dank voor. 

 

Bestuursactiviteiten 

Carlijn is aan het woord. 

In het eerste halfjaar organiseerde het bestuur al een paar borrels, zoals de Welcome 

Back Borrel. Ook hebben we de Battlefieldtour georganiseerd en was Kleio’s Kerst aan 

Tafel één van de activiteiten die wij voor jullie hebben georganiseerd. In het tweede 

semester stonden de Familiedag, de Broertjes-zusjesborrel en het Liftweekend op de 

planning. Deze konden helaas niet doorgaan. In plaats daarvan wilden we toch in contact 

staan met iedereen dus plaatsten wij wekelijks Koken met Kleio en het Quarantaine 

Dagboek. Ook de Discordborrel werd wekelijks georganiseerd. Aan het einde van het 

studiejaar zou een commissieweekend georganiseerd worden om alle commissieleden 

te bedanken voor hun harde werk en inzet in het jaar. Ook deze kon niet doorgaan door 

de coronacrisis. In plaats hiervan hebben wij elk commissielid een persoonlijk kaartje 

gestuurd met een Kleio bieropener om ze toch te bedanken voor het jaar. 

 

7. Financiën (zie bijlage: Jaarrealisatie 2019/2020) 

Trudi is aan het woord. 

De jaarrealisatie ziet er anders uit dan dat hij er normaal uitziet, omdat de coronacrisis 

natuurlijk enige gevolgen heeft gehad. Voor de lidmaatschappen hebben we honderd 

euro meer binnengekregen dan aan het begin van het jaar was begroot, wat erg fijn was 

want achteraf gezien was dit geld zeker nodig. De bijdrage van Athenaeum was lager 

uitgevallen dan verwacht. Dit komt doordat minder mensen de boekenkorting hadden 

gebruikt. Dan de restitutie van het rampenfonds. Wij betalen ieder jaar 160 euro aan 

ALPHA, een soort overkoepelend orgaan van alle studieverenigingen van de faculteit, 

voor het geval dat er iets misgaat. Dat bedrag krijg je ook terug, wat te zien is aan de 

andere kant. 

 

Dan het spaargeld lustrum: wij hadden dit jaar de kans om 4000 euro te gebruiken voor 

het lustrum. Daar hadden we natuurlijk ontzettend veel zin in, maar veel is geannuleerd 



waardoor we niet alles van het budget gebruikt hebben. Hoe dat precies zit laat ik jullie 

zo meteen zien. Bij de uit-kant staat de contributie aan ASVA. Die was op het moment 

van de jaarrealisatie nog niet binnen, maar nu wel. We zijn dus nog steeds lid. Je ziet wel 

nog staan dat wij 200 euro aan Eindeloos hebben gegeven. Kleio geeft Eindeloos ieder 

jaar een bijdrage. Dit is enerzijds om ze te steunen en anderzijds krijgen wij er 

advertentieruimte voor terug. Dit jaar hebben ze de Eindeloos echter minder vaak 

uitgebracht door corona, waardoor wij nog 75 euro terugkrijgen van dit jaar. Dit is 

alleen nog niet binnen, vandaar dat het er nu nog als uitgave staat. De kosten van de 

Kleio rekening zijn iets hoger; hoe vaker je het namelijk gebruikt, hoe hoger de kosten 

van de rekening zijn. We hebben ook internationale overboekingen gedaan, waardoor 

het wat hoger uitgevallen is. Voor de rest is het redelijk voor zich sprekend. 

 

Het spaargeld dat jullie zien staan van 81,20 euro is het geld dat van dit jaar over is. Dit 

komt doordat de coronacrisis positieve en negatieve financiële gevolgen had. Het 

positieve effect, wat nog steeds erg jammer is, is dat er ontzettend veel commissie- en 

bestuursbudget over was. Het negatieve is dat er een aanbetaling is gedaan van 2000 

euro voor het hostel van de Lustrumreis dat we niet terug hebben gekregen. Deze 

bedragen staan ongeveer gelijk aan elkaar. Het overschot van het commissiebudget is 

iets hoger, waardoor wij nu 81,20 euro budget over hebben, wat heel fijn is. Vandaar dat 

bij het tweede kopje staat wat erin en eruit is gegaan. Voor de meeste commissies is er 

een stuk meer in gegaan dan eruit. Onder het kopje ‘commissiebudgetten Kleio’ staat 

hoeveel commissiebudget er was. Het overschot van de feestcommissie staat er als 

inkomst omdat zij geen commissiebudget hebben gebruikt en 423,10 euro over hadden. 

Als het een rondjaar was geweest, hadden zij dit in de barbecue kunnen stoppen of 

andere activiteiten. Dat was helaas niet het geval. 

 

Dan gaan we nu naar de realisatie van het lustrumbudget. Dit was 4000 euro en het 

overschot van de commissiebudgetten staat hier ook bij, omdat het gebruikt werd als 

aanbetaling van de lustrumreis. Bij uit staat wat er begroot is. Het Lustrumgala heeft 

541,20 euro gekost, de Lustrumreis heeft 2000 euro gekost en de lustrumtrui, die de 

Lustrumcommissie in samenwerking met het bestuur heeft uitgebracht, heeft 200 euro 

gekost. Wij hebben in overleg met de Kascommissie ervoor gezorgd dat de aanbetaling 

van de Lustrumreis niet van het lustrumbudget af zou gaan, zodat dit geld waar zo lang 



voor gespaard is niet ten koste ging van iets als de coronacrisis. Er is dus 3258,80 euro 

van het lustrumbudget over en Lucas zal zo nog uitleggen hoe het 91ste bestuur van plan 

is dit geld te besteden.  

 

8. Statement Kascommissie 

Roos is aan het woord. 

Roos was samen met David Kabel dit jaar de Kascommissie voor Trudi. David kan er 

vandaag niet zijn dus Roos geeft namens ons twee het statement. Het afgelopen jaar was 

zoals alom wel bekend is geen normaal jaar dus vandaar dat er ook geen normale 

jaarrealisatie staat zoals wij gewend zijn. Gedurende het jaar heeft Trudi de 

Kascommissie goed op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen en financiële 

beslissingen die zij heeft genomen, die naar onze mening goed hebben uitgepakt. Wij 

vinden dat dankzij haar adequate optreden het gebruik van het geld van de 

spaarrekening miniem is gebleven. De communicatie, ondanks het roerige tweede 

halfjaar, was goed en ze heeft haar beslissingen altijd goed naar ons onderbouwd. Wij 

keuren haar jaarrealisatie vandaar ook goed en willen haar heel erg bedanken voor een 

fijne samenwerking. Tot slot willen wij het nieuwe bestuur heel veel succes wensen.  

 

9. Stemming Jaarrealisatie 

Carlijn is aan het woord. 

Carlijn legt de stemprocedure uit. Je kan voor, tegen of blanco stemmen óf je onthouden 

van een stem. Bij het onthouden van een stem word je wel meegerekend bij het quorum. 

Dit is het minimale aantal leden dat aanwezig moet zijn om de stemprocedure als geldig 

te beschouwen. We gaan stemmen door je hand op te steken. Dus steek je hand goed op, 

dicht bij de camera, zodat we je hand allemaal kunnen zien. Houd hem ook even op 

zodat we het goed kunnen tellen. 

 

Het aantal aanwezigen dat stemgerechtigd is op dit moment is 30. Het bestuur onthoudt 

zich van stemmen. 

 

Stemmen voor: 30 

Stemmen tegen: 0 

Stemmen blanco: 0  



Stemmen onthouden: 0  

 

De jaarrealisatie is aangenomen. 

 

10. Aanpassing Huishoudelijk Reglement Artikel 23.3 Contributiesysteem (zie 

bijlage: Voorstel HR-wijziging Artikel 23 Contributiesysteem) 

Carlijn is aan het woord. 

Wij hebben twee HR-wijzingen vanwege het lidmaatschap. De Lidmaatschap HR-

wijziging hebben wij al bij het eerste Kandidaatsbestuur-ALV in juni gewijzigd. Dit zijn 

nog twee andere artikelen die daarmee te maken hebben. 

 

Julia: Er moeten dus nog twee HR-wijzigingen volgen, waarvan dit er één is. Op 25 juni 

2020 is het lidmaatschap van drie naar vier jaar veranderd voor de huidige eerstejaars. 

Daarvoor moet in dit artikel lid 3 veranderen. Hierin staat 36 maanden, waar 48 

maanden moet komen te staan. Dit zal met terugwerkende kracht ingaan en geldt alleen 

voor de leden die zich na donderdag 25 juni 2020 hebben aangemeld bij Kleio. Het zal er 

dan als het volgende uit te komen zien (zie HR-wijziging).  

 

Pim verlaat de zoomcall. 

 

Carlijn legt de stemprocedure uit. Het aantal aanwezigen dat stemgerechtigd is op dit 

moment is 29. Het bestuur onthoudt zich van stemmen.  

 

Stemmen voor: 29 

Stemmen tegen: 0 

Stemmen blanco: 0  

 

De HR-wijziging artikel 23.3 Contributiesysteem is aangenomen.  

 

11. Aanpassing Huishoudelijk Reglement Artikel 24.1 Contributiesysteem (zie 

bijlage: Voorstel HR-wijziging Artikel 24 Contributiesysteem)  

Julia is aan het woord. 



Deze HR-wijziging slaat eigenlijk op precies hetzelfde als de vorige HR-wijziging. 

Aangezien het lidmaatschap op 25 juni 2020 van drie naar vier jaar is veranderd, moet 

lid 1 van artikel 24 Contributiesysteem aangepast worden. Wat je hier nu ziet staan is 

dat er opnieuw 36 maanden genoemd wordt. Dit moet natuurlijk 48 maanden zijn. Ook 

dit zal met terugwerkende kracht ingaan en is alleen van toepassing op de leden die zich 

na donderdag 25 juni 2020 hebben aangemeld bij Kleio. Zie HR-wijziging om te kunnen 

zien hoe het artikel eruit zal komen te zien.  

 

Carlijn legt de stemprocedure uit. 

 

Sjoerd B. komt de zoomcall binnen.  

 

Het aantal aanwezigen dat stemgerechtigd is op dit moment is 30. Het bestuur onthoudt 

zich van stemmen. 

 

Stemmen voor: 30 

Stemmen tegen: 0 

Stemmen blanco: 0 

 

De HR-wijziging artikel 24.2 Contributiesysteem is aangenomen. 

 

Pauze om 18:32 

 

Anna C. en Simone G. komen de zoomcall in.  

 

Inez heropent de vergadering om 18:45. 

 

12. Presentatie beleidsplan 91ste kandidaatsbestuur (zie bijlage: Beleidsplan 

91ste bestuur) 

Inez is aan het woord. 

Voor iedereen die net in de chat is gekomen, wil je je nog even inschrijven door je voor- 

en achternaam in de chat te zetten? Dan zullen wij nu ons beleidsplan presenteren. Dit 



jaar zullen wij de nadruk leggen op educatie, inclusiviteit en flexibiliteit. Aan het einde 

van elk punt kunnen er vragen gesteld worden.  

 

Educatie 

We studeren natuurlijk allemaal geschiedenis en daarom vinden het bestuur het 

belangrijk om hier de nadruk op te leggen. Dit zal niet alleen de studie zelf zijn, maar ook 

in de vorm van cursussen, lezingen en stages. Om deze activiteiten te organiseren zullen 

wij samenwerken met verschillende commissies. 

 

Sara: Voorgaande jaren had je studie als speerpunt dus wat is het verschil tussen studie 

en educatie? Of hebben jullie gewoon gekozen voor een nieuwere term?  

 

Inez: Volgens ons zit er wel een verschil tussen studie en educatie. Dat is namelijk dat bij 

educatie niet alleen de nadruk op de studie zelf ligt, maar ook op cursussen, lezingen en 

stages: het is breder dan studie.  

 

Sara: Bijvoorbeeld dat je dan ook zegt hoe je online studeert?  

 

Inez: Ja dat valt er bijvoorbeeld ook onder.  

 

Inclusiviteit 

Onder inclusiviteit valt dat iedere jaarlaag zich welkom moet voelen bij Kleio en ook bij 

de vereniging betrokken wordt. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom 

voelt en daarom hebben wij dit speerpunt overgenomen van het 90ste bestuur. Zo 

hadden we vorige week, op 12 september 2020, de Introductiedag. Hierbij waren veel 

eerstejaars enthousiast over Kleio en wij hopen natuurlijk dat zij ook actief worden bij 

de vereniging. We vinden het ook belangrijk om ouderejaars aan te trekken. Dit kan 

bijvoorbeeld aan de hand van een informeel iets als de Bring-a-buddy borrel, mits dit 

natuurlijk kan i.v.m. de coronamaatregelen. Ook via iets meer studie gerelateerde 

dingen, zoals een vragenuur voor de Internationale Geschiedenis van Nederland om zo 

bijvoorbeeld het tweede jaar weer bij Kleio te kunnen betrekken.  

 



Rijk: Ja ik wil wel wat vragen. Jullie zeggen ‘wij zien inclusiviteit als het betrekken van 

alle jaarlagen bij Kleio’, maar ik denk dat je inclusiviteit breder trekt dan dat.  

 

Inez: Hoe bedoel je? 

 

Rijk: Dat het het creëren van een bepaalde sfeer is en die gaat niet alleen over jaarlagen.  

 

Inez: Nee, het is ook dat iedereen zich welkom moet voelen. Dat is wat wij er ook meer 

bij bedoelen: dat alle jaarlagen zich welkom voelen bij Kleio en niet alleen de eerstejaars 

die er nu bijkomen.  

 

Rijk: Ja, ik vind dat het breder is dan alle jaarlagen. Dat er meer vlakken zijn dan dat om 

het te verwerken. Ik bedoel dat het er impliciet in staat dan.  

 

Inez: Is je vraag dan nu beantwoord Rijk? 

 

Rijk: Ja redelijk.  

 

Inez: Oke, dan gaan we naar het volgende punt.  

 

Flexibiliteit 

Door de coronacrisis zullen helaas verschillende reizen en activiteiten dit jaar niet door 

kunnen gaan. Dit vraagt niet alleen van ons als bestuur om flexibiliteit, maar van de hele 

vereniging. Als sommige activiteiten fysiek niet door kunnen gaan dan kan er wel een 

goed online middel zijn. Zo organiseren wij volgende week een online Speeddateborrel 

in plaats van een fysieke. Dit jaar moeten we kijken naar wat wel en niet gaat werken. 

Dat betekent helaas dat sommige dingen niet door kunnen gaan, maar ook dat er veel 

creativiteit bij komt kijken en dat is ook weer heel leuk.  

 

Lustrum 

Vorig jaar konden de Lustrumweken en de Lustrumreis helaas niet doorgaan vanwege 

corona. Omdat we het toch belangrijk vinden om de 90ste verjaardag van Kleio te vieren, 

hebben we besloten om dit jaar de Lustrumweken plaats te laten vinden. De Lustrumreis 



zal helaas niet doorgaan, omdat wij denken dat er in het tweede semester veel meer 

mogelijk zal zijn en we ruimte willen bieden aan commissies om activiteiten te 

organiseren. Daarnaast zijn er al genoeg reizen in het tweede semester zitten. Dit is 

uiteraard met de Lustrumcommissie overlegd. Hoe deze weken er precies uit gaan zien, 

wordt nog verder bepaald door de Lustrumcommissie en de verschillende commissies 

zelf. Dit staat nog niet vast. Wat verder belangrijk is om te weten is dat de week niet in 

april zal plaatsvinden, maar verplaatst zal worden naar juni. Zo zal het een mooie 

afsluiter vormen van het jaar. Het lustrumbudget zal zo nog toegelicht worden door 

Lucas. 

 

Borrel 

Bart is aan het woord. 

In het komende jaar zal zeker de eerste maanden de borrel er iets anders uit gaan zien. 

In voorgaande jaren hebben wij als vereniging vooral geborreld bij Café Diep, maar door 

de anderhalve meter regeling is het eigenlijk niet mogelijk om daar op het moment te 

blijven borrelen. We zijn opzoek naar een café waar dit wel mogelijk is. Dit gaat echter 

een beetje stroef. Ik heb wel meerdere kroegen benaderd, maar veel kroegen hebben al 

een vereniging op de dinsdag of willen het risico niet nemen met een vereniging. We zijn 

dus nog aan het zoeken naar een plek waar dit zou kunnen. Daarnaast hebben we ervoor 

gekozen om de Discordborrels voorlopig in ieder geval nog op stil te zetten, want we 

hebben vorig jaar gemerkt dat hier vrij weinig animo voor was en niet veel meerwaarde 

had. Verder hopen wij dat later in het jaar fysieke borrels weer mogelijk zullen zijn. Dan 

zullen we waarschijnlijk ook weer terugkeren naar Café Diep, alleen is hier op het 

moment geen duidelijkheid over.  

 

Spreekuur 

Inez is aan het woord. 

Wij zien spreekuur als iets heel belangrijks om als bestuur toegankelijk te zijn voor onze 

leden: je kan er even met ons kletsen of vragen stellen. Helaas kunnen wij nu niet naar 

de Kleiokamer dus een fysiek spreekuur wordt lastig om te organiseren. Daarom willen 

wij deze online door laten gaan. Wanneer we weer op de kamer kunnen en het weer 

verantwoord is, kan het daar natuurlijk weer. 

 



Huishoudelijk reglement 

Evita is aan het woord. 

Het HR is het huishoudelijk reglement en die bevat alle regels omtrent de vereniging, 

zoals het contributiesysteem of over het in- en uitschrijven voor activiteiten. Dit zal in 

zijn werking gaan als voorgaande jaren. Alle nieuwe leden zullen op de hoogte gesteld 

worden van het huishoudelijk reglement via de mail en het huishoudelijk reglement kan 

veranderd worden op een algemene ledenvergadering zoals jullie zojuist gezien hebben. 

Achteraf worden alle leden hiervan op de hoogte gesteld via de mail.  

 

Website en sociale media 

Evita is aan het woord. 

Om te beginnen met de website zijn we van mening dat de lay-out niet veranderd hoeft 

te worden, omdat het nog niet verouderd is. We blijven actief gebruik maken van 

Facebook en Instagram. Vorig jaar en ook aan het begin van dit studiejaar hebben we 

gemerkt dat steeds minder eerstejaars en nu ook tweedejaars gebruik maken van 

Facebook of dit zelfs niet meer hebben. De nadruk komt hierdoor steeds meer op 

Instagram te liggen, maar Facebook zullen we ook blijven gebruiken. Dit ook zeker 

omdat je mensen kan uitnodigen via Facebook voor evenementen. Sinds een halfjaar 

hebben alle commissies een eigen Instagram pagina. Hierop kunnen zij hun eigen 

evenementen promoten. Wij zien wel meerwaarde hierin dus willen dit voorlopig zo 

aanhouden. Bij iedere activiteit of reis zullen we ervoor zorgen dat er een bestuurslid is 

die foto’s maakt zodat deze achteraf op de sociale media kan worden gedeeld.  

 

Raad van Advies (RvA) 

Inez is aan het woord. 

De Raad van Advies heeft een raadgevende en ondersteunende rol voor het bestuur. 

Normaal komt de RvA sowieso drie keer samen met het bestuur, maar dit jaar willen wij 

de rol iets uitbreiden door de voorzitter vaker met de RvA te laten zitten. Dit komt 

doordat wij geloven dat een meer betrokken en beter op de hoogte gestelde RvA ook 

beter advies zou kunnen geven. In de nieuwe RvA zitten Joris van Dijk, Carlijn Verweij en 

Julia Ballak.  

 

 



Studenten Geschiedenis Nederland (SGN) 

Bart is aan het woord. 

Kleio is al jaren lid van het overkoepelend studentenorgaan bestaande uit 

geschiedenisstudenten om contact te kunnen leggen met geschiedenisstudenten buiten 

eigen stad en universiteit. Dit staat beter bekend als Studenten Geschiedenis Nederland, 

of te wel SGN. Dit heeft vorig jaar helaas niet plaats kunnen vinden. Het komende jaar 

blijven wij echter lid van SGN, hopen wij dat er wel iets plaats kan vinden en dat zal dan 

in Leiden zijn, zoals vorig jaar is gepland. Op zo’n SGN-dag worden lezingen gegeven, 

wordt een leuk dagprogramma opgesteld en wordt de dag gezamenlijk afgesloten met 

een etentje en een drankje. Of dit het komende jaar werkelijk plaats kan vinden, is 

natuurlijk niet duidelijk op dit moment. Wij hopen wel dat dit mogelijk is, want we zien 

een meerwaarde in dit soort evenementen. Verder hopen we als dit weer mogelijk is een 

gezamenlijk sportevenement te organiseren met SGN.  

 

Reizen 

Inez is aan het woord. 

Vanwege het coronavirus zullen we in het eerste semester geen reizen organiseren, 

omdat we het niet verantwoord vinden en het financieel een te groot risico. Dat betekent 

dat de Korte Kunstreis niet door zal gaan. De Battlefieldtour vinden wij echter een hele 

toegankelijke reis voor de eerstejaars dus deze willen wij graag verplaatsen naar 

februari. De Grote Kunstreis zal wel doorgaan, maar zal misschien ook iets later naar het 

jaar verplaatst worden. Wat betreft de Filmcommissie wordt nog gekeken of de 

filmfestivals doorgaan die natuurlijk heel belangrijk zijn voor het organiseren van die 

reis. Zoals ik al eerder zei is in overleg met de Lustrumcommissie besloten om de 

Lustrumreis niet door te laten gaan. Voor de Grote Reis houdt dit op het moment in dat 

deze voorlopig wel door kan gaan. Voor het Liftweekend willen we graag de optie 

openhouden, want we vinden het te vroeg om te beslissen of deze reis wel of niet door 

kan gaan. Ten slotte hebben wij besloten om dit jaar niet te vliegen. Dit komt ook weer 

door corona, omdat we het een te groot risico vinden zowel financieel als dat je vast kan 

komen te zitten in een land en niet meer terug kan. Zijn hier vragen over? 

 

Roos: Ik heb eigenlijk wel een vraag met betrekking tot het niet-vliegen, omdat ik altijd 

heb begrepen dat als een reis niet gaat vliegen er altijd gebruik gemaakt wordt van een 



bus of iets dergelijks. De bus moet dan wel weer vol komen te zitten. Is het dan de 

bedoeling dat of de reizen vergroot worden of dat er naar alternatieve vervoermiddelen 

wordt gekeken, zoals de trein? 

 

Inez: Voor de Battlefieldtour gaan we altijd met de bus dus dan is dat in ieder geval geen 

probleem. Verder kan je natuurlijk naar alternatieven kijken zoals een Flixbus. Ik weet 

persoonlijk niet hoe dit met corona nu wordt georganiseerd, maar daar zou je ook naar 

kunnen kijken. Anders inderdaad met de trein, maar dit licht ook erg aan waar de reizen 

naartoe gaan. Daar moeten de commissies zelf verantwoordelijk naar kijken.  

 

Commissies  

Roan is aan het woord. 

Zoals mijn voorganger, Daan Plaizier, al zei, heeft Kleio nogal een turbulent jaar achter 

de rug gehad. Ondanks de coronacrisis hebben de commissies nog steeds veel inzet, 

creativiteit en ook flexibiliteit laten zien. Zonder deze commissies had Kleio het 

misschien nog zwaarder gehad dan we het al hadden dus ook wij zijn ze als 91ste bestuur 

erg dankbaar. Ondanks het wegvallen van veel activiteiten in het tweede deel van het 

jaar hebben commissies nog steeds een geweldig programma neergezet in het eerste. 

Corona heeft daarom Kleio niet helemaal buitenspel gezet in het tweede semester en 

enkele commissies hebben nog steeds leuke activiteiten weten te organiseren. Deze 

activiteiten waren ook medemogelijk doordat de communicatie goed verliep. Dit is erg 

belangrijk en willen wij het aankomend jaar zeker voortzetten. Daarom hebben wij ook 

besloten weer voorzittersvergaderingen, penningmeestergesprekken en nieuwe 

ledengesprekken te laten plaatsvinden. Aan het begin van het jaar zal dit ongetwijfeld 

online plaatsvinden in de hoop dat dit later in het jaar wel fysiek kan. 

 

Goed om te weten voor zowel eerstejaars en ouderejaars is dat de sollicitatieperiode 

officieel opengaat na de algemene ledenvergadering. Dit geldt voor elke commissie dit 

jaar, ook de Reiscommissie. De Introductiecommissie gaat nu slapen tot de Halfjaarlijkse 

Algemene Ledenvergadering. Dat betekent dat de Reiscommissie, Acquisitiecommissie, 

Feestcommissie, Filmcommissie, Kifcommissie, Kunstcommissie, Lustrumcommissie, 

Onderwijscommissie en Lustrumcommissie allemaal opzoek zijn naar nieuwe leden. Om 

deze sollicitaties extra te promoten hebben we op 22 september weer de online 



Speeddateborrel. Na de sluiting van de sollicitatieperiode gaan we met het bestuur hard 

aan de slag om de Commissiedag te kunnen organiseren, zodat de nieuwgekozen leden 

zich snel op hun gemak voelen binnen de commissies. Het 91ste bestuur streeft ernaar 

om de communicatie tussen de commissies zo duidelijk en inclusief mogelijk te houden, 

zodat we met deze sterke communicatie ook de commissies zo flexibel mogelijk kunnen 

houden. Zodat er dan later in het jaar als meer fysieke activiteiten georganiseerd kunnen 

worden we daar klaar voor zijn. 

 

In het beleidsplan staan alle ingezonden stukken van de nieuwe commissievoorzitters. 

Ik ga ervanuit dat jullie deze allemaal hebben gelezen en zal het dan ook niet helemaal 

doornemen. Waar het op neerkomt en wat voor elke commissie geldt is dat de 

voorzitters en de commissies super enthousiast zijn. Wij, als bestuur, gaan ervanuit dat 

het een top jaar gaat worden voor de commissies.  

 

Bestuursactiviteiten 

Inez is aan het woord. 

Dit jaar gaan we proberen om zoveel mogelijk bestuursactiviteiten door te laten gaan, 

mits dit kan. Zoals ik al eerder aangaf vinden wij het spreekuur erg belangrijk om door 

te laten gaan en hopen ook zoveel mogelijk fysieke borrels te laten plaatsvinden. Verder 

hopen wij dat Kleio’s Kerst aan Tafel ook door kan gaan. Aan het einde van het jaar vorig 

jaar zou er de Familiedag plaatsvinden en ook dit jaar willen wij dit organiseren.  

 

13. Financiën (zie bijlage: Begroting 2020/2021) 

Lucas is aan het woord. 

Ten eerste kunnen jullie linksboven zien dat de contributie en de Athenaeum sponsor 

ons grootste inkomen zijn. Athenaeum hebben we iets lager geschat dan vorig jaar, want 

is gebleken in de eindrealisatie. Die hebben wij dus op 500 euro gezet en de contributie 

komt op de 3965 euro uit. Onze vaste lasten bestaan uit de website voor Kleio, het SGN-

lidmaatschap, Eindeloos, de Kleio rekening, het ledenbestand en ASVA. Eindeloos is dit 

jaar 25 euro lager geworden en dat komt doordat het blad dit jaar minder vaak gaat 

verschijnen. 

 



Aan beide kanten staat restitutie rampenfonds en bijdrage rampenfonds staat. Dat is 

omdat wij ieder jaar 160 euro inleveren en dat moeten wij in principe aan het einde van 

het jaar ook terugkrijgen. Daarnaast staat er ook aan beide zijde iets over het lustrum. 

Wat er links bij lustrum staat, is wat er is overgebleven van vorig jaar. Dit willen wij dus 

dit jaar nog aan ons lustrum besteden. Aan de andere kant zie je hoeveel wij zouden 

willen sparen voor het volgende lustrum. 

 

Bij commissies staan wat de verwachte in- en uitgaven zijn van komend jaar. Daaronder 

zie je de verdeling van de commissiebudgetten. Waar we vooral naar hebben gekeken 

dit jaar is dat we voornamelijk willen inzetten op subsidie aanvragen voor reizen, maar 

ook activiteiten. Er is natuurlijk iets minder beschikbaar, maar we zijn ervan overtuigd 

dat het haalbaar is op deze manier. Dan zal ik nu de lustrumbegroting bespreken. Wat 

betreft de lustrumbegroting was dat vorig jaar 4000 euro toen het begon. Wat daarvan 

af is gegaan, is wat er vorig jaar van besteed is. We hebben nu dus 3258,80 euro over. 

Vooralsnog hebben we de commissieverdeling van het lustrumbudget net als vorig jaar 

op 1800 euro gehouden. In principe is dit omdat elke commissie hiermee akkoord is 

gegaan bij de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het 90ste bestuur. De extra 

lustrumactiviteit is er voor de Lustrumcommissie gekomen in plaats van de reis. Van de 

750 euro dat daarvoor bedoeld was hebben wij 500 euro vanaf gehaald. Omdat wij 

wilden dat zij nog wel wat konden organiseren hebben wij hier 250 euro voor over 

gehouden. Voor de almanak hebben we ook 500 euro begroot. Voor het volgende 

lustrum sparen we dit jaar 500 euro. 

 

Daarnaast is er nog het potje overig, 208,80 euro dat wij daar hebben neergezet om 

onvoorziene kosten te denken. In principe is het wel de bedoeling dat iedereen binnen 

zijn budget blijft. 

 

Rijk: Het ziet er heel keurig uit. Vorig jaar was er 750 euro begroot voor Athenaeum en 

het is ergens tussen de 400-500 euro uitgevallen. Nu heb je het op 500 euro gezet. Kan je 

iets zeggen over de sluiting van Athenaeum op Roeterseiland en wat dat zegt over hoe 

goed het gaat met Athenaeum of dat het invloed heeft op de sponsordeal? En ook of de 

boekverkoop dit jaar goed/beter is gegaan dan vorig jaar?  

 



Lucas: Of het nu al beter is gegaan dan vorig jaar bedoel je?  

 

Rijk: Ja dus hoe de boekverkoop is gegaan en hoe de situatie met Athenaeum is/of het 

allemaal doorgaat.  

 

Lucas: Vooralsnog is er geen vuiltje aan de lucht. Omdat het vorig jaar natuurlijk iets 

tegenviel hebben we het zoals je kan zien lager ingeschat, maar de sluiting van 

Roeterseiland heeft daar niet per sé invloed op gehad.  

 

Rijk: Nee, ik bedoel meer of het slecht gaat met Athenaeum en dat ze op een gegeven 

moment gaan stoppen met de deals met studieverenigingen of zoiets. Ze gingen namelijk 

ook stoppen met bepaalde studieboeken.  

 

Lucas: Nee, daar gaan wij niet vanuit.  

 

Rijk: Dat hopen we dan. Is goed.  

 

Carlijn: Daar kunnen wij antwoord op geven, omdat wij dat inderdaad vorige week te 

horen hebben gekregen. Athenaeum heeft al aan alle studieverenigingen van de FGw 

bekendgemaakt dat de huidige contracten geldig blijven voor de aankomende twee jaar. 

Die contracten zijn in mei getekend dus die zouden sowieso de aankomende twee jaar 

geldig zijn en dat blijft dus allemaal gewoon zo. Daar gaat niks aan veranderen het 

komende jaar, ondanks dat Roeters gaat sluiten.  

 

Rijk: Helder, dankjewel. Ik had eigenlijk nog een vraag bedenk ik mij nu. Gaan we door 

met de verkoop van Athena Summary? 

 

Lucas: Nee, daar stoppen we mee.  

 

Rijk: Oke, dat vind ik een verstandig besluit. Ik sta daar heel erg achter.  

 

Lucas: Fijn Rijk.  

 



Inez: Als er verder geen vragen zijn geef ik nu weer het woord aan Carlijn.  

 

Lynn R. komt de zoomcall binnen.  

Gerben F. heeft de zoomcall verlaten. 

 

14. Stemming begroting 2020/2021 

Carlijn is aan het woord. 

De begroting van het nieuwe jaar moet worden ingestemd. Carlijn legt de 

stemprocedure uit. Het aantal aanwezigen dat stemgerechtigd is op dit moment is 27. 

Het bestuur en het kandidaatsbestuur onthouden zich van stemmen.  

 

Stemmen voor: 27 

Stemmen tegen: 0 

Stemmen blanco: 0 

 

De begroting is aangenomen.  

 

Roos: Wohoo! 

 

15. Stemming Kascommissie 2020/2021 

Carlijn is aan het woord. 

De Kascommissie is het toezichtsorgaan van de penningmeester. Zij controleren de 

financiën en adviseren de penningmeester ook. Deze zal aankomend jaar bestaan uit 

Trudi Janssens van het 90ste bestuur van Kleio en Roos van Bommel uit het 89ste bestuur.  

Dit jaar was er nog een geïnteresseerde. Wij zijn het ermee eens dat de Kascommissie 

niet per se altijd uit oud penningmeesters hoeft te bestaan. Dit jaar waren wij wel echter 

van mening dat Roos en Trudi een zeer efficiënte Kascommissie samen vormen. Dus 

hebben wij voor deze samenstelling voor de Kascommissie gekozen om voor te stellen 

aan jullie. 

 

Carlijn legt de stemprocedure uit. Het aantal aanwezigen dat stemgerechtigd is op dit 

moment is 26. Wederom onthouden het bestuur en het kandidaatsbestuur zich van 

stemmen. Ook de kascommissie onthoudt zich van stemmen. 



 

Stemmen voor: 25 

Stemmen tegen: 0 

Stemmen blanco: 1 

 

De Kascommissie is ingestemd. 

 

Sara: Sorry ik heb nog één vraagje, die had ik net niet gesteld. Volgens de statuten moet 

een Kascommissie uit minimaal twee mensen bestaan. Jullie hadden het net over de 

derde persoon en dat jullie Roos en Trudi geschikter vonden of beter vonden passen. Je 

had dus ook kunnen kiezen voor de toevoeging van een derde persoon. 

 

Carlijn: Dat klopt inderdaad. Er staat in de statuten minimaal twee leden, maar wij zijn 

echter van mening dat Roos en Trudi efficiënter kunnen samenwerken dan als er een 

derde lid bij zit. Dus vandaar dat we voor deze samenstelling hebben gekozen.  

 

Sara: Oke.  

 

Het internet van het 90ste bestuur valt weg. 

 

Daan stuurt in de chat het volgende: 

Er zijn wat technische problemen 

Wij zijn er mee bezig 

Klein momentje 

 

Carlijn: Oke volgens mij zijn we terug! Kan iemand een reactie geven? 

 

Er worden verschillende duimen omhoog gestoken.  

 

Carlijn: Top. Sara tot wanneer heb je het gehoord? Je staat op mute. 

 

Sara: Nee, je hebt gewoon goed geantwoord.  

 



16. Stemming 91ste kandidaatsbestuur naar zittend bestuur 

Carlijn is aan het woord. 

Tijdens de tweede Kandidaatsbestuur Algemene Ledenvergadering zijn deze vijf al 

ingestemd tot kandidaatsbestuur. Deze zomer hebben ze gewerkt aan hun beleidsplan 

en de begroting. Ze moeten nog wel ingestemd worden van kandidaatsbestuur naar 

zittend bestuur. Deze stemming is dan ook meer op basis van de plannen die zij het 

afgelopen zomer hebben gemaakt. Zij zijn dus al als kandidaatsbestuur ingestemd. Dan 

wil ik nu het kandidaatsbestuur vragen om de zoom te verlaten. 

 

Kandidaatsbestuur verlaat de zoomcall. 

 

Carlijn legt de stemprocedure uit. Het aantal aanwezigen dat stemgerechtigd is op dit 

moment is 27. Het bestuur onthoudt zich wederom van stemmen. 

 

Stemmen voor: 27 

Stemmen tegen: 0 

Stemmen blanco: 0 

 

 

Het 91ste bestuur is ingestemd.  

 

Sara: Ik heb alleen één kort vraagje, sorry. Bij de vorige dat we ze hebben ingestemd 

voor KB was dat anoniem toch? Via de mail, kan ik mij herinneren. Waarom dan nu niet? 

Of is het anders. 

 

Julia: Omdat wij nu over het gehele bestuur stemmen in plaats van de losse 

bestuursleden. 

 

Sara: Oh ik dacht dat dat ook bij de KB was, maar misschien heb ik het verkeerd 

onthouden.  

 

Carlijn: Omdat je nog steeds wel op het bestuur stemt, maar het eigenlijk meer over het 

beleidsplan en de begroting gaat dan hen hebben wij ervoor gekozen om het zo te doen.  



Trudi: Doei Siem! 

 

Siem verlaat de zoomcall. 

 

Carlijn: Misschien is het zo wel leuk om even te klappen als het 91ste bestuur terugkomt.  

 

Het 91ste bestuur komt de zoomcall binnen met hun bestuursjasjes aan.  

Er wordt geapplaudisseerd. 

 

Rijk: Mashallah.  

 

Carlijn: Lieve Bart, Roan, Lucas, Evita en Inez, heel veel succes en plezier het aankomend 

jaar. Jullie gaan het ontzettend leuk krijgen, maar het zal ook een uitdaging zijn. Jullie 

gaan het vooral heel erg gezellig hebben met elkaar. Bart je eerste daad als commissaris 

extern heb je er al opzitten. Je hebt namelijk de Pacific voor vanavond geregeld. Dus de 

borrellocatie voor vanavond heb je al geregeld en ik weet zeker dat je het de rest van het 

jaar harstikke goed zal doen. Dan Roan. Tijdens het sollicitatiegesprek zei je al dat je niet 

bang bent voor een discussie en dat je het ook niet erg vindt om brandjes te blussen. Dit 

zijn twee zeer goede eigenschappen voor een commissaris intern. Lucas, met jouw 

toewijding gaat het penningmeesterschap helemaal goedkomen. Deze jongen heeft 

namelijk drie avonden besteed aan het maken van de begroting dus ik heb er alle 

vertrouwen in dat je dat goed gaat doen. Evita, met jouw enthousiasme voor het bestuur 

en leergierigheid ga je het secretarisschap zeer goed op je nemen. Inez, ik ben heel trots 

op jou als opvolgster en hoe ik jou de afgelopen weken al te werk heb zien gaan. Ik heb 

er alle vertrouwen in dat je het goed gaat doen als voorzitter. Dus van harte 

gefeliciteerd! 

 

Groot applaus vanuit de zoomcall.  

 

17. Dechargeren 90ste bestuur 

Inez is aan het woord. 

Dan gaan we nu het 90ste bestuur dechargeren, maar daarvoor wil ik ook nog wat over 

jullie zeggen. Wij hebben heel veel respect voor hoe jullie het afgelopen jaar hebben 



neergezet als bestuur en daar mogen jullie echt met alle trots op terugkijken. Daan K., 

echt alle respect hoe jij vorig jaar je extern taken hebt uitgevoerd ook al was dat niet 

altijd even makkelijk. Bovendien heb je je echt ontpopt van een Instagram analfabeet tot 

influencer, erg succesvol. Daan P., als intern was je altijd voor iedereen aanspreekbaar 

en dat is echt iets dat je nodig hebt dus dat heb je heel goed gedaan. Je hebt ook altijd de 

Kleiokamer erg gezellig gemaakt met alle liedjes die altijd opstonden. Bedankt daarvoor. 

Dan Trudi, ik weet dat vorig jaar niet altijd even makkelijk was maar het leek als je naar 

jou keek altijd zo makkelijk omdat je zo vrolijk was. Ook met de Lustrumreis heb je heel 

snel gehandeld en zo de vereniging enorm hebt geholpen en misschien wel gered. Dan 

Julia, ik heb bewondering hoe jij vorig jaar aan het begin de hele AVG hebt doorgepluisd. 

Voor de mensen die dit niet weten, de AVG is de privacywet en die is heel vaag en 

ingewikkeld. Echt respect hiervoor, terwijl je ook nog eens drie vakken tegelijkertijd 

deed. Dan als laatste Carlijn, ik ben heel trots dat ik jou opvolger mag zijn. Jij hebt het 

vorig jaar echt super goed gedaan. Ik kan me geen activiteit herinneren waar ik je vorig 

jaar niet heel hard heb horen lachen, wat altijd zorgde voor een goede sfeer. 

 

Dan dechargeer ik bij dezen het 90ste bestuur.  

 

18. Stemming erelidmaatschap 90ste bestuur 

Inez is aan het woord. 

Het is gebruikelijk dat na hun bestuursjaar bestuursleden ereleden worden. Dit komt 

omdat zij zich enorm hebben ingezet voor de vereniging. Erelidmaatschap houdt in dat 

ze geen contributie hoeven te betalen en ze voorrang krijgen bij activiteiten en reizen.  

 

Inez legt de stemprocedure uit. Je kan voor, tegen of blanco stemmen, óf je onthouden 

van een stem. Bij het onthouden van een stem word je wel meegerekend bij het quorum 

en dit is het minimale aantal leden dat aanwezig moet zijn om de stemprocedure als 

geldig te beschouwen. Het aantal aanwezigen dat stemgerechtigd is op dit moment is 26. 

Het 90ste en het 91ste bestuur onthouden zich van stemmen. 

 

Stemmen voor: 26 

Stemmen tegen: 0 

Stemmen blanco: 0 



 

Het 90ste bestuur is ingestemd als ereleden. 

 

Er wordt geapplaudisseerd.  

 

19. W.V.T.T.K. 

Er is niks ter tafel gekomen.  

 

20. Rondvraag 

Inez is aan het woord. 

Normaliter zou ik nu de rondvraag doen, maar dat is nu lastig over Zoom. Voel je dus 

vooral vrij om nu vragen te stellen. 

 

Er zijn geen vragen.  

 

21. Afsluiting 

Inez is aan het woord. 

Dan wil ik jullie nu bedanken voor jullie aandacht. Ik hoop zo een aantal van jullie bij de 

borrel bij Pacific te zien. Voor de mensen die er niet bij zijn: er komen nog genoeg 

activiteiten en borrels dus dan zien we jullie dan.  

 

Inez sluit de vergadering om 19:24. 


